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Nosso cuidado com o brinde que 
você vai entregar a seus clientes 
vem desde o início. Na atenção 
que temos com o processo total, 
desde a escolha de produtos 
inovadores, originais e concepção 
de nossa linha.

Somos importadores diretos, 
com estoque próprio, isto 
dá segurança na origem dos 
produtos e agiliza a produção 
com nossa entrega pontual.

Isto que nos diferencia e nos faz 
ser uma das principais empresas 
de brindes do país com grande 
reconhecimento. Entre nossos 
clientes estão as maiores e 
melhores empresas do País. 
Sempre que pensam em brindes 
promocionais e corporativos, 
utilizam nossos produtos e 
serviços premium. Queremos 
agora também atender você.

Pensamos design, fazemos 
diferente e queremos estar 
sempre presentes, sendo 
sua melhor escolha de 
empresa de brindes 
empresariais personalizados.

PENSE
DESIGN

DIFERENTE

PRESENTE
ESTEJA

FAÇ A
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mochilas
& bolsas



mochila Usb 
antifurto bobby 
cN17890

Novidade! mochila antifurto Usb protege seus 
pertences através de zíper embutido. Possui conexão 
Usb externa para carregar seu celular enquanto 
caminha. Única com abertura 180°! acesso completo 
ao interior da mochila. Frente impermeável, 
acolchoada ergonomicamente para melhor suporte. 

alivia o peso  
dos ombros

outras 
mochilas

mochila usb 
antifurto bobby

menor pressão sobre 
a coluna cervical

conecte o Power 
bank por dentro da 
mochila e carregue 
o celular usando a 
conexão Usb portátil.  

New!

anti-roubo

ótimo 
balanço 
de peso

repelente  
a água

anti-corte

design 
avançado dos 

bolsos ocultos

zíper 
embutido 

reforçado

fácil 
acesso

tiras 
ajustáveis

abertura 
com ângulos 

ajustáveis

resistente 
a choques

porta usb 
integrada

faixas 
reflexivas 

de segurança

180º
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acolchoamento
ergonômico.

Design antifurto 
através de 
zíper embutido.



mochila Design 
aluminum Usb
cN1073

mochila bold 
Usb
cN1072

New!

New!

mochila laptop com porta 
Usb para carregadores 
de celular. em nylon 
de alta qualidade, três 
compartimentos com 
zíperes, acolchoada 
internamente, porta 
notebook, alça de mão em 
alumínio e alças backpack 
ajustáveis. Disponível 
nas cores cinza e preto. 
medidas: 44x33,5cm

ampla mochila laptop em 
nylon de alta qualidade, 
porta Usb para carregar o 
celular, três compartimentos 
com zíperes reforçados, 
sendo um deles exclusivo 
para notebook.Forro 
interno, alça de mão e 
alças backpack reguláveis 
antitranspirantes, parte de 
trás com relevo anatômico. 
medidas:49x36cm 

mochilas & bolsas 11



mochila 
Just color
cN78946

mochila Just color confeccionada em 600D,  
possui alça de mão e alça backpack. simples e  
bonita oferece um amplo espaço para armazenar  
seus pertences! medidas aprox. 31x41x12 cm

mochila 
leather
cN17641

mochila confeccionada em couro sintético de alta 
qualidade. indispensável para o dia a dia de executivos 
que gostam de design. Possui alças backpack ajustáveis, 
bolsos laterais, bolsos com fecho em zíper e bolso frontal 
com fecho de encaixe para guardar itens pequenos. 
Ótima opção de brinde para presentear seus clientes. 

New!

mochilas & bolsas 13



mochila Nomad
cN195472

moderna mochila 
executiva porta laptop, 
com detalhes em couro 
e design exclusivo. Três 
usos possíveis: backpack, 
alça de mão e alça de 
ombro. Design slim.

mochila Zack
cN78941

mochila Zack backpack, interior 
forrado e almofadado, bolsos 
frontais e compartimento  
para notebook. medidas:  
295 x 390 x 100 mm.

mochilas & bolsas 15

mochila 
Neosky
cN71894

mochila Neosky laptop 
confeccionada em nylon 1600. 
Possui diversos compartimentos, 
bolso frontal e lateral com zíper. 
Gravação em bordado ou silk.



mochila 
Power laptop
cN17841

mochila Power é espaçosa 
e confortável para o seu 
dia a dia. as alças são 
acolchoadas e ajustáveis, 
possui três bolsos com 
fechamento em zíper 
e dois  bolsos laterais 
externos para guardar  
os itens mais usados.  
o bolso principal reserva 
espaço para armazenar  
notebook. com proteção 
de espuma frontal.

mochila 
Urban laptop
cN17941

mochila confeccionada 
em nylon, com 
compartimento para 
notebook e diversos 
bolsos e divisórias!  
a mochila Urban é  
ideal para o seu dia  
a dia no trabalho. 
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mala de bordo 
oregon
cN11478

360º

360º

mala de bordo oregon rígida texturizada. com 4 
rodas em 360° e alça retrátil, garantindo praticidade 
ao transportar sua bagagem. Possui cadeado com 
segredo, além de um amplo espaço interno. 
medidas aprox 47x32cm.

mala De Rodas 
360° Titanium
cN78965

mala de bordo com porta notebook, alça de 
mão, 2 rodas, puxador de alumínio com botão 
de acionamento e etiqueta de identificação. 
Personalização a laser em placa de metal. 

mala smart Titanium com 4 rodas 
360°, textura rígida, alça retrátil, 
cadeado com segredo protegendo 
seus pertences. Perfeita para 
pequenas viagens. 

New!

mala aviator  
de bordo
cN1203

mochilas & bolsas 19



mochila Trolley sky
cN119

mochila  
Trolley Fitting
cN15895

mochila skylounge 
executiva, em nylon 1600 
com rodas embutidas, 
porta laptop, alça para as 
costas e puxador retrátil. 
Disponível na cor preta. 
medidas aproximadas:  
60 x 33 x 18 cm

mochila para notebook Fitting possui carrinho removível!!! 
confeccionada em Nylon 999, material à prova de água. 
Possui compartimento principal almofadado para 
notebook até 17’’ e o segundo compartimento é forrado 
e com diversos bolsos. bolso frontal com zipper e bolsos 
laterais com tela. estrutura removível e 2 rodas.

mochila Tolley 4 wheels
cN19783

a primeira mochila executiva com 4 rodas.  
Possui protetor de rodas, alça retrátil em alumínio  
com dois estágios de altura, um amplo espaço 
interno e porta laptop. confeccionada em nylon 1680. 
medidas aproximadas: 47 x 34 cm

New!

360º
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mochila 
backPack
cN07

mochila backpack em 
nylon emborrachado  
com 30 x 45 x 12 cm.

bolsa sport 
Fitness
cN195484

a bolsa esporte oferece um estilo esportivo e casual. 
inclui um compartimento principal espaçoso, com  
fecho em zipper e um bolso frontal com zíper para 
guardar smartphones e outros acessórios de viagem.  
alça de ombro ajustável e alças superiores duplas  
para transportar com conforto e versatilidade.  

mochila cursor
cN440

mochila esportiva em lona, 
personalização em bordado ou silk. 
Diversas cores disponíveis. 
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mochila 
Dobrável
cN178945

Gym bag 
sport 
cN21211

mochila Dobrável prática 
e versátil. Fabricada em 
material leve e flexível, 
pode ser dobrada e 
armazenada em seu 
próprio bolso, mantendo-
se compacta quando não 
há necessidade de uso. 
medidas Desdobrada: 295 
x 415 x 110 mm. medidas 
Dobrada: 160 x 130 mm.

sacola Gym bag sport 
é perfeita para quem 
pratica esportes ou 
frequenta academia. 
sacola tipo mochila, 
210D, bolso frontal e 
saída para fone de ouvido.

mochila laptop preta 
com detalhes cinza. 
executiva e social 
com porta Notebook, 
possui bolsos laterais, 
três compartimentos 
com zíperes, alça de 
mão, alças backpack 
acolchoadas e ajustáveis. 
Gravação em placa de 
metal. Personalize com 
a logo da sua empresa! 
medidas: 47x31,5cm

mochila cielo
cN4851

New!

New!
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Necessaire 
milano
cN3613

Necessaire modelo Nomad, com 
detalhe em couro sintético. 
Útil para viagens e uso diário. 
medidas: 25x17cm

Necessaire 
Nomad
cN19787

Necessaire 
Durban
cN137

Necessarie modelo Nomad, com detalhe em couro 
sintético. Útil para viagens e uso diário com design. 
medidas aproximadas: 25 x 17 cm

Necessaire para viagem em duratran com 
fecho frontal e alça lateral. Personalização 
a laser em placa de metal ou em silk. 

mochilas & bolsas



garrafas 
& squeezes 
esportivos



garrafa 
swell Cooper
CN70894

garrafa 
swell Carrara
CN47894

New!New!garrafa swell Cooper de metal, 
mantém sua bebida gelada por 
mais tempo. Design sofisticado e 
cor exclusiva. O Design da moda 
mundial agora com seu logo! 
Capacidade:750ml

garrafa swell Carrara em 
metal com acabamento 
marmorizado.Oferece design 
exclusivo e mantém sua 
bebida gelada por mais 
tempo. Capacidade:750ml 
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garrafa
swell Metal
CN17241

Design exclusivo, corpo 
de metal. Mantém a 
temperatura gelada/fria
por mais tempo.  
Capacidade: 750ml.  
Cores: Preta, Prata e Branca.

garrafa
swell wood
CN17340

Garrafa de metal oferece 
muito estilo! Rústica e 
sofisticada, mantém a 
temperatura da sua bebida 
gelada/fria por mais tempo. 
Capacidade: 750ml

33garrafas & squeezes esportivos
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garrafa 
Cleary
CN17896

garrafa 
Silicon
CN78945

garrafa Cleary produzida 
em plástico Tritan, 
possui tampa removível. 
Capacidade: 800ml. 

Squeeze de policarbonato 
com apoio de mão 
emborrachado, disponível 
em diversas cores. 
Capacidade: 700ml.

New!
garrafa Cool 
spray New
CN778942

Squeeze com borrifador, 
capacidade 700ml. Possui tampa 
resistente(transparente), para 
uso basta levantar o bico e para 
utilização do borrifador basta 
pressionar a alavanca lateral. 
Acompanha alça. 

New!
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New!
garrafa 
fruit Color
CN789561

Garrafa de água com 
suporte para infusor! 
A garrafa Fruit color 
permite que você adicione 
seus sabores de frutas 
favoritas a água.  
Além disso a cesta de 
frutas pode ser usada 
também para armazenar 
sacos de chá e fazer um 
delicioso chá gelado.  
Capacidade: 740 ml.



garrafas  
singapura frost
CN1178

garrafa 
Singapura Inox 
CN1179

garrafa  
Singapura White 
CN1177

New!

New!

New!

Garrafa Singapura White em ABS, 
com capacidade de 600ml. Prática, 
resistente e possui alça na tampa. 

Garrafa Singapura Inox possui 
alça de mão e capacidade de 
600ml. ideal para ser utilizada 
no escritório, mantendo sua 
bebida gelada por mais tempo.

Garrafa em ABS, acabamento frost com 
textura, alça de mão e capacidade de 600ml. 
Estimula a hidratação durante a prática de 
exercícios físicos e ainda pode ser utilizada 
no escritório ou em momentos de lazer. 
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garrafa 
toronto
CN178962

garrafa 
absoluty
CN1074

New!

garrafa absoluty de 
800ml em ABS com tampa 
rosqueada. Design exclusivo 
para presentear seus 
clientes em grande estilo. 

garrafa toronto 
um brinde para 
seus clientes mais 
esportivos. Possui 
tampa rosqueada 
com trava e 
capacidade 600ml. 
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garrafa 
Acqua
CN3617

garrafa
fruit
CN1527

um brinde que é um  
spa portátil! garrafa  
com infusor de frutas,  
os ingredientes é  
você que escolhe.
Capacidade: 800ml.

Garrafa com design translucido 
e exclusivo. Bocal de silicone 
colorido e removível para fácil 
limpeza. Capacidade:500ml 
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garrafa gym 
porta Celular
CN1977

Perfeita para academias. 
Guarde seu celular e 
acessórios na garrafa! 
Possui saída para fone 
de ouvido e é dividida 
em dois compartimentos 
independentes.
Capacidade: 500ml.

AcquaSound! 
Garrafa com 
speaker 
Bluetooth
CN278541

New!

Novidade! Garrafa esportiva com caixa 
de som Bluetooth 3W acoplado. Bocal 
largo e empunhadura em silicone. 
Capacidade: 520ml. Som a qualquer 
hora! Um brinde esportivo e útil para 
seus clientes usarem ao ar livre, 
bicicleta e academia.

garrafas & squeezes esportivos 43



garrafa 
Curve
CN150

Garrafa esportiva nas 
cores grafite, vermelha e 
azul. Capacidade 860ml, 
empunhadura ergonômica 
emborrachada.

garrafa
Contour
CN19190

Squeeze esportivo em 
alumínio, capacidade 
de 500ml. Canudo 
móvel retrátil. 
Disponível nas cores 
azul, vermelho e prata.

Garrafa Térmica em 
aço. Capacidade:450ml. 
Disponível nas cores: 
preto, prata e branca. 

garrafa  
Steel 450ml 
CN15894

New!
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garrafa peak
CN87954

Garrafa de alumínio 
com tampa de 
pressão. Capacidade: 
600ml. Cores 
disponíveis: azul, 
vermelho e prata.



Copo Shake 
com Canudo
CN7894

New!
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Coqueteleira 
Max Shake
CN1347

New!

garrafa 
pump
CN278944

Garrafa  com capacidade de 
1 litro, excelente para academias 
e atividades esportivas. 
Medidas: 19x9,5cm

Cup stars
CN1717

Copo resistente 
com capacidade 
de 500ml, tampa 
e canudo rígido. 

New!

Copo plástico em acrílico 
com tampa e canudo flexível 
personalizado, possui 
capacidade para 470ml. 
Ideal para eventos 
promocionais e 
brindes corporativos. 

Coqueteleira plástica Max 
Shake para preparar seus 
shakes com praticidade. 
Capacidade: 800 ml



garrafa pill
CN707075

Garrafa de água com organizador de pílulas 
possui sete compartimentos para armazenamento. 
O porta comprimidos é removível. Disponível 
na cor azul e branca. Capacidade: 600 ml. 
Ideal para práticas esportivas. 

garrafa slim
CN3616

Squeeze com design 
moderno na cor branca 
com capacidade de 
620ml. Bocal largo e 
alça para carregar.
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Caneca 
Cristal
CN11

Caneca térmica cristal 
400ml, diversas cores.

Caneca 
White
CN2563

Caneca  
White New
CN2789

Caneca com acabamento 
inox interno e tampa 
hermética. 
Capacidade: 400ml.

Caneca inox 
personalizável mantém 
sua bebida aquecida, 
capacidade 400ml.

Caneca 
Térmica Inox
CN009

Capacidade: 375ml. New!

garrafas & squeezes esportivos 51



tecnologia  
& acessórios
para celular



popsocket
cn15082

com o popsocket você 
apoia o celular em 
diferentes superfícies 
para assistir vídeos, tirar 
fotos em vários ângulos e 
guarda seu fone de ouvido 
de forma organizada. 
o popsocket oferece mais 
conforto enquanto seu 
dispositivo para suporte de 
celular e tablets evitando 
quedas. acompanha 
suporte para carros.

powerjam 3x1 | powerbank 
+ caixa de som + suporte
cn1974

carregador portátil e caixa de som (power 
bank 2000 Mah), com entrada usB e leDs 
indicadores de carga e uso.
Design moderno e emborrachado.
sua diversão sempre a mão, ideal para assistir 
vídeos enquanto carrega seu celular ou ipad!

new!

2000mah
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Magnet 360° - porta 
celular para carro
cn7049

Fácil e prático! suporte Magnético 
universal para smartphones. Basta 
encostar seu aparelho para uma 
perfeita aderência. rotação total  
360° graus, proporcionando ao  
usuário um melhor ângulo de visão.

suporte de 
celular Magnet 
para carro 
cn25987

adaptador usb 
para carro white 
cn15748

suporte com design inovador e compacto, contém 
4 imãs embutidos que permite uma fixação perfeita 
e segura do aparelho. compatível com todas as saídas 
de ar condicionado do carro e não danifica a bateria.

carregador veicular na cor branca ou preta 
com detalhes prata. entrada 12-24V e saídas 
de 1.0a e 2.1a. Basta encaixar na tomada 
acendedor do carro e conectar à um cabo usB.

new!
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powerbank premium 
5600mah 
cn008

powerbank premium com exibição 
de níveis e lanterna. Material 
resistente com texturização 
semelhante à couro sintético, possui 
botão lateral para ligar e desligar. 
possui duas saídas, nível com 4 
fases de porcentagem de exibição: 
100-75-50 e 25%. capacidade de 
5600mah. acompanha cabo usB.

5600mah

ring - suporte para celular
cn70410

Fale com segurança e 
proteja seu celular contra 
quedas. Design elegante 
e espessura slim. pode 
ser aplicado e removido a 
qualquer momento, sem 
deixar qualquer excesso 
de resíduos. o adesivo é 
reutilizável (a poeira pode 
ser lavada usando água 
limpa para restaurar forte 
aderência). confortável e 
seguro, gira 360° e 180°.

powerbank  
ultra 8000 Mah
cn270805

carregador 
lithium
cn132

carregador de celular 
personalizado, portátil, 
em alumínio compatível 
com todos os celulares. 
capacidade 2200mah e 
bateria recarregável. 
aplicação de logo em laser. 
Disponível em diversas cores.

2200mah

powerbank card 
cn7879

power Bank card com cabo embutido e adaptador 
para iPhone 5 e 6, design ultrafino, ideal para carregar 
no bolso até ou na carteira. compatível com todos 
dispositivos que possuem carregamento / Micro usB 
e iphone. possui 01 bateria interna com 2000 mah 
(capacidade real). impressão em policromia total 
de 4 cores! tamanho: 6 x 10 x 0,5 cm.

o carregador ultra apresenta um 
design slim, leve e super elegante. 
o modelo conta com luzes de leD 
que mostram a quantidade de carga 
disponível e duas portas usB. possui 
acabamento em alumínio garantindo 
maior resistência ao power Bank. 
capacidade real: 3.7V/8000mah.

new!

8000mah
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2000mah



carregador de celular portátil 
com design stone. carregue 
seu celular onde você estiver. 
compatível com todos os 
dispositivos os que possuem 
carregamento via usB/Micro 
usB. capacidade: 2600 Mah.

powerbank stone
cn7046

powerbank 
Ventox 4000
cn7045

carregador de celular slim  
com ventosa, possui toda 
energia necessária para  
manter seu iphone e 
smartphones carregados. 
Mantém seu aparelho fixo 
no powerbank enquanto 
carregando, sem fazer volume. 
capacidade: 4000Mah.

2600mah

4000mah
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powerbank energy 
cn78965781

o carregador energy é uma 
bateria externa que é quase do 
tamanho de um celular, cabe 
no seu bolso, pesa em torno 
de 100 gramas e tem toda a 
energia e carga necessária 
para manter seus aparelhos 
eletrônicos carregados e 
funcionando. compatível com 
todos dispositivos que possuem 
carregamento via usB Micro 
usB (celulares, mp3 e tablets). 
capacidade real 3000 Mah.

3000mah

3000mah

new!
Kit energy 2
cn15898

Kit energy 2 possui powerbank com 
capacidade de 3000mah, suporte veicular 
tamanho ajustável (expansível até 85 mm, 
base giratória que permite a rotação 
de até 360°, suporta aparelhos de 
até 5,5 polegadas) e cabo usB.

Kit travel energy
cn178947

Kit energy – 1 case,  
1 power Bank 5200mah,  
1 adaptador residencial,  
1 adaptador Veicular e  
1 cabo de 3 pontas.

Kit adaptador 
travel
cn707894

adaptador para utilizar em aparelhos 
eletrônicos. Kit adaptador contém  
1 case, 1 adaptador universal,  
1 adaptador residencial  
e 1 cabo de 3 pontas.
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canivete usB
cn2708

usB quatro entradas. não 
fique na mão quando precisar 
carregar ou transferir dados 
do celular para computador 
ou notebook. adaptável para 
qualquer tipo de aparelho.



tracker 
localizador 
de objetos
cn502518

porta cartões 
smartfone  
para celular
cn78412

porta cartão 
rope 
cn4570

new!

o Kit carregador cable 
acompanha tomada com 
2 saídas usB e cabo 
para iphone. suporta 
carregamento rápido.

localizador de objetos com Bluetooth 
alcance até 20m e geolocalização. 
compatível com android e ios. 
cores: azul, vermelho, branco

porta cartões smartfone 
com adesivo para anexar 
ao seu celular, material 
em pVc. gramatura: 
020mm. Medidas: 6x9 cm

porta cartões rope em 
silicone com cordão e 
suporte para smartphone.

new!

new!
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Kit carregaodor 
cable 2 usb
cn260518

new!



HeadpHones & 
Caixa de som
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Caixa de som Boom 
power - Bluetooth
Cn1077

design exclusivo! ouça suas musicas 
com qualidade. a caixa de som Boom 
power tem acabamento emborrachado, 
3W de potencia para um som claro 
e potente. alcance 10mts. ideal para 
presentes corporativos e brindes.

neW!
Caixa de 
som Ventox 
Bluetooth com 
suporte celular
Cn1078

neW!

Caixa de som 
personalizada com 
Bluetooth, projetada 
com ventosa para 
apoiar o celular.  



neW!
Caixa de som para 
Chuveiro acqua 
Bluetooth
Cn90876

Caixa de som à prova 
d’água com ventosa 
para fixação. Reproduz 
as músicas do seu 
smartphone e tablet 
via bluetooth com um 
som incrível. 

mini Caixa de
som expand
Cn987

ouça suas músicas  
com qualidade! 
Amplificador de som 
com conexão via cabo  
p2, bateria recarregável.

Caixa de som 
Bluetooth 
metalsound
Cn080527

Caixa de som capaz de produzir suas músicas 
sem fio. Possui luz Led indicadora, entrada 
para porta cartão, função rádio FM e microfone 
embutido para atender chamadas telefônicas. 
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Caixa de som 
Bluetooth 
Trama
Cn15897

Caixa de som 
Bluetooth Fun
Cn15896 

Caixa de som Bluetooth Trama permite a 
transmissão de música sem a necessidade de fio. 
Possui bateria recarregável, microfone embutido 
que permite atender ligações sem desconectar o 
aparelho e entrada de cartão de memória micro 
SD.Distância de transmissão de até 10 metros - 
Compatível com notebooks, tablets e smartphones.

Caixa de som Fun 
Bluetooth alcance 
10mts, acabamento 
emborrachado.possui 
entrada Usb, entrada 
de cartão de memória 
micro SD e radio FM.

neW!



Headphone 
picollo 
Bluetooth
Cn250518

neW!

neW!

Airpod Earfone 
Bluetooth 
com estojo 
Carregador
Cn1508271

Fone de ouvido com excelente qualidade de áudio, 
funciona através de conexão Bluetooth, ideal para 
atender ligações e ouvir músicas. alcance de 10mts, 
gerando liberdade total de movimentos, sem se 
preocupar com fios. O carregamento é feito através 
do estojo, que acompanha o produto.

Headphone picollo 
Bluetooth permite que 
transmita sem fio suas 
músicas favoritas e controle 
o volume e as listas de 
reprodução diretamente 
do headphone. possui 
alças ajustáveis, espumas 
ergonômicas, bateria de 
lítio recarregável, entrada 
auxiliar p2 e entrada para 
cartão microSD.

Fone de Ouvido/
Chaveiro Ball
Cn22708

Fone de ouvido com chaveiro emborrachado 
colorido em formato de “case”. Medidas do case: 
5,7x5,7x2,7cm – Comprimento Fone: 99,8cm.

earphone 
Carabiner
Cn17041

Fone de ouvido proporciona ótima 
qualidade de áudio, em graves e 
agudos, com embalagem carabiner para 
armazenar seu fone com cuidado após 
escutar suas músicas. O carabiner é 
útil também como suporte para celular 
para assistir seus vídeos.
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Headphone 
Texas
Cn3546

som consistente e 
intenso. Haste com altura 
regulável e microfone. 

Headphone 
master 
dobrável
Cn270891

ouça suas músicas 
preferidas com 
conforto e qualidade! 
Compatibilidade com 
os produtos de entrada 
p2, aparelhos celulares, 
tablets, iphone, ipad, 
mp3, mp4, entre outros.

O Headphone Soft dobrável foi projetado 
para oferecer máxima nitidez, fidelidade 
de áudio e resposta dinâmica de graves. 
Conta com a tecnologia de cancelamento 
de ruído ativo que amplifica a música e 
bloqueia qualquer ruído, garantindo um 
som consistente.

Fone de Ouvido 
com Bluetooth
Cn78947

Fone de ouvido Sport com 
bluetooth. aBs e silicone. 
Autonomia até 1 h. Possui 
função para atender 
chamadas e conexão à 
playlist do dispositivo 
móvel. Incluso cabo 
micro UsB para carregar. 
Medidas: 150x135x50 mm.

Headphone Soft
Cn1958763
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cubo ecológico 
cN13158

conjunto 
caneta e 
lapiseira 
ecowood
cN24

conjunto caneta 
e lapiseira leAF
cN5370

Design exclusivo! Parece 
lápis? conjunto de caneta 
e lapiseira ecológico, 
produzido em madeira 
reciclada. Acompanha 
estojo em cartão. 

conjunto com caneta e lapiseira 
leAF em papel Kraft com clipe e 
ponteira. Um brinde amigo do meio 
ambiente! Lapiseira grafite 0.5. 
Acompanha embalagem em cartão.

Bloco de anotação 
ecológico com post-its, 
marcadores de página 
coloridos e porta canetas.

New!
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sacola 
ecológica
cN128

sacola retornável, 
ecologicamente correta, 
em lona crua - algodão, 
formato 34 x 29 cm 
gravação 1 cor.

Bloco eko
cN1577

Bloco com caneta 
reciclada e marcadores 
de página.

Flowerpot - Vaso 
de plantas speaker 
bluetooth musical
cN18974

Vaso de planta musical com Bluetooth e sensor 
de toque, basta tocar na planta que a música 
começa. Material em ABs resistente, possui 
haste de alumínio interna com sensor de toque, 
abertura interna para escoamento da água, 
parte inferior com borrachas antideslizantes, 
autofalante, luz led inferior, botões power/mode 
e play/pause, luzes e entrada UsB.

New!
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Pasta ecolinen
cN303

caderno Portel
cN4770

Pasta para eventos ecológica 
confecionada em fibra natural 
eco linen. Acompanha bloco, 
caneta reciclada, várias 
divisórias internas para porta 
cartões e documentos.

caderno com capa 
dura em cortiça, 
80 folhas não pautadas cor 
marfim e porta caneta. 
Medidas: 97x145mm

Mochila Pet 
Reciclada
cN116

Mochila dobrável feita 
com tecido pet reciclado, 
bolso frontal com fecho e 
bolsos laterais. Tenha um 
modelo disponível à mão 
em todas as ocasiões.

New!
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USB &  
Pen driveS



new!

new!

Caneta Swiss 
roller com 
Pen drive 
4Gb Cn19102015

8Gb Cn19102016

Hub USB round
Cn1721

Caneta Pen 
drive ice 
Cn0070

Caneta pen drive com 
capacidades de 4GB e 
8GB, acompanha estojo 
com design cilíndrico.
Leve todos os seus 
arquivos com você! ideal 
para reuniões. 

O hub round USB 2.0 de 
4 portas e o cabo USB 
podem ser ligados a quatro 
dispositivos, permitindo um 
carregamento e transferência 
de dados rápidos e simples.

Caneta esferográfica com Pen 
drive acoplado, capacidade: 8GB.

Caneta Ziggy 
Pen drive 8G
Cn7044

Caneta pen drive com 
capacidade de 8GB, 
acompanha estojo com 
design cilíndrico. Leve todos 
os seus arquivos com você! 
ideal para reuniões. 
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Pen drive
Leather 
4Gb Cn1422

8Gb Cn1422C

Pen drive 
Supertalent
4Gb Cn1001

8Gb Cn2101

Pen drive
Chave
4Gb Cn1302B

8Gb Cn1302C

Pen drive
Pico
4Gb Cn3032B

8Gb Cn3032C

Mini pen drive 
metálico com 
corrente para chaves.
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Pen drive
Color Card
4Gb Cn889 

8Gb Cn889A

Pen drive Color card, 
impressão Uv em 
policromia (1 lado incluso).

Pen drive
Canivete 8G
Cn240C

Pen drive  
Acrílico 
Customizado
Cn17613

Pen drive ecológico 
desenvolvido em madeira 
de reflorestamento ideal 
para campanhas voltadas 
para o meio ambiente. 
Capacidade de 4G. 
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Pen drive
Bamboo 4G
Cn36

Capacidade de 4G.

Pen drive 
Turnwood
4Gb Cn707895 

8Gb Cn707895C

Pen drive ecológico 
desenvolvido em madeira 
de reflorestamento  
ideal para campanhas 
voltadas para o meio 
ambiente. Capacidade 
de 4G e 8G. 

Pen drive 
Lâmpada
Cn258741

Pen drive em formato 
de lâmpada para 
promover novas ideias. 
Plug and play e alta 
velocidade de leitura.
Capacidade de 8G.
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Hello! mini light Box com 
apagador para mensagens
Cn3385

Mini Light 
Box Cinema
Cn1070

new!

new!

novidade! Mini-Luminária para deixar sua 
mensagem original, com números, caracteres 
e símbolos. incluso 82 caracteres.

97New ideas

a Luminária Hello é uma 
novidade ideal para presentear 
seus clientes e colaboradores. 
apague e escreva suas 
mensagens de forma original. 
3 cores de canetas com 
apagador inclusas. 



Luminária Venus 
UsB com Carregador 
de Celular
Cn7878

Luminaria Mushroom
Cn87941

Lâmpada 
Portátil Home
Cn5070

novidade! Carregue seu celular sem 
ir a tomada com a Luminária Venus 
UsB charger. Lâmpada Led com 
3 intensidades de wT, tomada UsB e 
carregador com capacidade 1200Mah. 

Luminária de mesa com design clean e moderno, 
perfeita sensação de aconchego em qualquer 
ambiente. sua marca sempre perto do seu 
cliente. *Funcionamento da lâmpada com 
3 pilhas aaa. Medidas:19x10x12cm 

Lâmpada portátil personalizada com cordão de 1,090mm, 
ideal para pequenas decorações e design inovador. 
É uma ótima opção para brindes promocionais e eventos 
corporativos. *Funcionamento da lâmpada com 3 pilhas 
aaa inclusas. Medidas:5,5x16,0x5,5cm

new!

new!
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idea Clips
Cn7043

Porta Clips com design criativo! O idea 
Clips vai deixar a sua mesa do escritório 
mais colorida e divertida. Prático 
dispositivo imantado na Tampa que 
facilita a retirada dos Clips!

Cofre Contador  
automático
Cn959

Cofre com sensor para detectar 
automaticamente qual moeda está 
sendo inserida. atualiza o valor total 
do cofre através do display digital. 

Óculos de sol sunny com 
proteção de 400 UV, disponível 
em diversas cores.

Óculos de sol 
sunny
Cn8974
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new!

Popsocket
Cn15082

Com o Popsocket você apoia o celular em diferentes superfícies 
para assistir vídeos, tirar fotos em vários ângulos e guarda seu 
fone de ouvido de forma organizada. O Popsocket oferece mais 
conforto enquanto seu dispositivo para suporte de celular e 
tablets evitando quedas. acompanha suporte para carros.

new!



personal



new!

Bolsa Térmica 
pack
Cn17895

Bolsa Térmica 
wave 
Cn8527

Mochila Thermos
Cn8965 

Mochila térmica com capacidade para 12l, 
diversos bolsos e alças backpack ajustáveis 
para facilitar o transporte. revestimento 
térmico interno para conservar bebidas e 
alimentos por mais tempo. Ideal para brindes 
corporativos e eventos promocionais.

Bolsa Térmica confeccionada 
em non-woven, possui 
abertura em zíper superior, 
alça de mão e revestimento 
térmico interno para conservar 
bebidas e alimentos por 
mais tempo. Capacidade 3l. 
Comporta marmitas, vasilhas 
e potes plásticos. 

Bolsa Térmica confeccionada 
em non-woven texturizado, 
com capacidade para 6 
garrafas de 500ml, a bolsa 
térmica wave conta com 
espaço para inserir cartão 
identificador. Disponível na 
cor preta e cinza.
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Bolsa  
Térmica 
Dots
Cn195485

Um brinde super útil para o 
dia a dia corporativo. alça 
regulável e bolsos externos. 
Capacidade de 7,5 latas.

Bolsa Térmica Grey
Cn3378

Kit Ferramenta LED
Cn5270

Bolsa Térmica Grey confeccionada 
em nylon poliéster, cor cinza, 
possui bolso frontal, 02 bolsos 
laterais, alça de ombro ajustável 
e alça de mão. a parte interna 
soldado retém liquido.

Kit de ferramentas LED, ABS, 
com clipe,6 LEDS e 5 chaves. 
Incluso 2 pilhas aaa. 

new! new!

Kit completo com estojo 
personalizado com diversas funções, 
dezessete ferramentas e lanterna 
embutida. Ideal para pequenos 
reparos e brindes promocionais. 

Ferramenta light 
Toolset
Cn0077
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Guarda Chuva Invertido 
Cn441

Guarda-chuva invertido personalizado com 
forro interno,produzido em nylon impermeável, 
externo (preto) e interno (cinza) com 8 varetas 
de metal. possui mecanismo inovador que 
permite não se molhar ao entrar e sair de 
ambientes devido sua abertura invertida 
impedindo a chuva. Cabo em formato C com 
acabamento emborrachado, botão acionador 
e fita com velcro para fechamento.

Guarda  
Chuva rain
Cn19110

Guarda chuva personalizado em nylon, armação 
em metal galvanizado. Várias cores disponíveis.
Dimensão: 1,08mx 8 varetas

new!

Chaveiro london
Cn1755

Chaveiro em metal giratório  
em aço. personalização a laser.

Chaveiro em metal 
polido e fosco 
personalização a laser.

Chaveiro 
Mutix
Cn2561

Chaveiro metálico 
multi argolas com 
caixa para presente.

Chaveiro Giro
Cn883



Jaqueta  
light Tech
Cn195478

porta Celular a 
prova de água Clear
Cn158796

Braçadeira 
para Celular 
armband
Cn195476

Tecido leve, impermeável 
com frisos refletivos. Um 
ótimo brinde esportivo!

Braçadeira para levar seu celular 
quando estiver em movimento. Feita 
de neoprene, inclui espaço para 
guardar chave. Medidas 16 x 46,5 cm.

o porta celular a prova de água Clear é impermeável. 
o case vem com uma corda para o pescoço. possibilita 
levar com segurança seu celular a passeios de barco, 
piscina e praia. Diversas cores disponíveis.

Toalha para esporte
Cn5170

Toalha para esporte com garrafa e gancho para 
fácil transportar. Toalha refrescante, quando 
molhada permanece fria durante horas. 
se aquecer, basta balançar reativando sua 
frescura. reutilizável e lavável à máquina. 
Toalha: 300 x 800 mm/Garrafa: ø65 x 125 mm
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adaptador 
Travel white
Cn3033

adaptador em aBs 
branco, para utilizar em 
aparelhos eletrônicos e 
notebooks em qualquer 
lugar do mundo. Mais de 
dez padrões de entradas 
de pinos aceitos. Ideal 
para levar em viagens!

Travesseiro para 
Viagem neck
Cn195

Travesseiro inflável, com 
acabamento aveludado, 
para deixar suas viagens 
mais confortáveis. 
acompanha máscara  
e redutor de ruídos. 

Balança de 
Mala Digital
Cn3622

Balança digital portátil 
para bagagens. 
Capacidade 40kg. 
Ideal para clientes e 
executivos que viajam 
muito, prevenindo o 
sobrepeso de bagagens 
em voos. pesagem 
precisa, design atrativo. 
excelente opção para 
presentes corporativos 
e brindes promocionais.
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pasta  
connect flexy 
cN1071

bloco flexy
cN93712

bloco de anotações personalizado 
em couro sintético, possui 80 
folhas não pautadas. Elásticos 
estrategicamente colocados 
agarram suas ideias e objetos 
pessoais do dia a dia. 
o companheiro ideal para 
suas reuniões. *Não acompanha 
caneta e smatphone.

caderno para anotações 
com elástico, 
possui suporte para 
celular e caneta. 80 
folhas com pauta. 
Medidas:21x15,5x5cm. 
ideal para ventos 
corporativos! *Não 
acompanha caneta 
e smatphone. 

pasta connect fabricada em couro sintético na cor preta, 
em tamanho A4, com placa metálica para personalização. 
A parte interna da pasta possui espaço para smartphone, 
cartões, caneta e outros pertences, acompanha bloco 
com folhas pautadas. Medidas:31x22cm
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caderno columbia
cN147896



Notebook 
phoenix
Metal clip 
cN7042

caderno executivo para 
anotações com fecho em 
metal imantado e capa 
de couro. observação: 
folhas com e sem pauta.

bloco 
tag color
cN180525

NEw!

caderno de anotações 
personalizado com 
marcador de páginas, 
post its e capa de 
couro sintético, possui 
80 folhas pautadas. 
Disponível nas cores 
azul, marrom e preto.

caderno 
stanford 
Digital
cN197810

caderno Executivo 
Digital, com pen drive 8G 
embutido. sua informacao 
ao seu alcance em 
qualquer situacao!  
capa em couro toledo 
com textura.  
tamanho aprox.  
21 x 14,5cm.

119Blocos & Portfólios



Kit Gift one
cN0859

Kit executivo com caneta e moleskine 
personalizado. Acondicionado em 
caixa para presente.

pasta Meeting
cN13077

pasta Meeting para reuniões e 
convenções em couro sintético 
medindo 33,8 x 26 cm com porta 
cartões, divisórias para folhetos, 
porta caneta, bloco com fecho.

Kit Executivo Verano
cN1614

Kit escritório contendo porta cartões, 
chaveiro em couro sintético e metal, 
caneta com ponteira touch. Acompanha 
caixa rígida para presente com berço EVA. 

Kit Haia
cN1954101

Kit executivo com caneta esfero em aço 
detalhes em relevo, chaveiro e porta cartão 
em couro sintético e detalhes em alumínio.

NEw!
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conjunto 
caneta e 
Lapiseira Mundi
cn195490

conjunto caneta e 
lapiseira esfero em aço 
com detalhes em relevo, 
acompanha estojo luxo 
para presente.

conjunto 
caneta e 
Lapiseira Black
cn17341

conjunto personalizado 
com caneta esferográfica 
e lapiseira (0,5) em metal. 
Design executivo de alta 
qualidade. acompanha estojo 
para presente. Gravação a 
laser na caneta e lapiseira.

Ziegna
cn2060

caneta metálica com 
acabamento emborrachado, 
impressão cromada. 
acondicionada em estojo.
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caneta Leather
cn5441

elegante caneta em inox 
e couro modelo leather 
pen com embalagem 
exclusiva em couro preto. 
Ideal para presentes 
corporativos e brindes.

tubo Metal
cn588

Caneta esferográfica com 
tubo metálico em estojo.

sym
cn13103

caneta de metal 
personalizada, 
acionamento por 
giro e clip de metal.
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caneta sinus
cn588

caneta plástica esfero,  
em resina e metalizada, 
empunhadura emborrachada, 
diversas cores.

caneta strip
cn60

caneta plástica esfero, 
em resina e metalizada, 
empunhadura emborrachada. 
Diversas cores.

Denmark
cn195498

conjunto Denmark 
executivo possui caneta 
com acionamento giratório 
e lapiseira grafite 07mm. 
acompanha estojo com berço.
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Mundi
cn25879

caneta edge
cn4470

caneta esfero em aço 
detalhes em relevo e 
escrita suave. Disponível 
nas cores grafite, azul, 
prata, vermelho e preto.

caneta edge em alumínio 
com clipe flexível.

caneta arco
cn2058

com clip e topo 
conectados em 
formato de arco, a 
caneta oferece uso 
flexível e intuitivo 
ao toque. Design 
moderno e elegante.

caneta esfero 
Blend
cn326

caneta esfero com grip 
para melhor escrita com 
clip e detalhes cromados.

new!
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Bastão styllus
cn1991

Para todas as telas 
touch screen, com ponta 
emborrachada que não 
risca a superfície da tela.

conjunto winner
cn1399

Laser Pen
cn270

caneta Laser Pen na cor 
prata com laser para 
apresentação e white led.

caneta Rio
cn1987457

Caneta esferográfica com 
clip metálico. escrita azul.

conjunto caneta esfero e 
lapiseira grafite 0,5 com 
argolas no pegador e clip 
metal. Disponível nas 
cores: preta, branca, azul, 
laranja e vermelha.
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Marca texto 
Prata
cn49

caneta na cor prata 
com marca texto de 
várias cores.

caneta Marca 
texto Metal
cn553

caneta esfero em metal 
com marca texto em 
diversas opções de cores.

Marcador de 
texto splash
cn200

Marca texto 
Bye Bye
cn199

Marcador de texto  
com 5 cores.  
Design e praticidade! 
(mín 300 peças).

Marcador de texto  
com 5 cores, 
excelente design e 
área de impressão.
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Porta Jóias Box
CN18794

Necessaire 
Metalizada
CN4970

Porta jóia luxo com caixa 
rígida, revestida em couro 
sintético. Possui interior 
acolchoado, várias 
divisórias e espelho. 
Medidas:16x6x10cm

Necessaire metalizada, 
confeccionada em PVC. 
Ideal para o dia a dia. 
Medidas: 140 x 95 x 70 mm

NEw!
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Necessaire Maison-T
CN17441

Necessaire oferece amplo 
espaço para guardar 
maquiagens, produtos de 
higiene pessoal e outros 
itens básicos para o seu dia 
a dia. Confeccionada em 
poliester, fecho em zíper, 
espelho e alça de mão. 



Necessaire 
Simply
CN7841

Confeccionada 
em nylon, ideal 
para armazenar 
pequenos itens. 
Tamanho: 23x14x6cm.

Bag in Bag Organizador 
de Bolsa
CN195474

Troque seus pertences de uma bolsa 
para outra com praticidade! Organizador 
de bolsa com 13 compartimentos.

Necessaire Clear
CN18946

Visor em microfibra com PVC cristal.  
Medidas: 170x105x60mm.
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Kit Candle
CN1987453

Kit com velas relaxantes 
para o seu bem estar. 
O kit é composto por 
3 velas, base para 
incenso com formato 
personalizado, incensos 
e suporte de vidro para 
velas ou essências. 

Kit Banho Bath
CN198742

Kit bem estar com 
massageador de madeira, 
pedra pomes e esponja 
para banho.

NEw!

Kit Royal Spa
CN1978455

Presenteie seus clientes 
com um SPA em casa! 
O Kit contempla duas 
velas, pedra pomes, 
massageador de madeira 
e toalhinha de mão.  
Logo na caixa externa.

Kit Manicure 
Lady
CN25698

Kit manicure modelo  
Lady com 6 peças e 
estojo preto rígido.
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kit Queijo 
swiss
cn8574

kit Queijo Block
cn87964

kit queijo personalizado com quatro peças. Acompanha 
duas facas de queijo uma para o queijo parmesão, uma 
para queijos duros e um garfo de servir, além de uma base 
de madeira que permite você encaixar seus utensílios 
após o uso. os talheres são em aço inox com o cabo de 
madeira. Ótima opção para eventos corporativos. 

kit Queijo 
Wood
cn42

kit queijo em madeira com 
três peças para cortar 
queijo, fácil transporte, 
leve e portátil com caixinha 
de madeira com tampa de 
plástico e talheres em inox.

kit Pizza Vip
cn1954107

kit pizza personalizado com três 
peças em madeira para cortar e 
servir. contém tábua, espátula e 
cortador. Personalização a laser. 

kits gourmet 147

neW!

neW!

kit queijo com suporte 
magnético, contém 
quatro peças: facas, 
espátula e garfo 
especiais para queijos. 
Ótimo brinde corporativo!



Food Box: 
Lancheira caixa 
Hermética com 
talheres
cn22470

Lunch Box: 
marmiteira
cn19781

marmiteira Fitness para quem leva uma vida agitada, 
mas preza por uma refeição saudável,preparada 
com carinho e cuidado. Possui dois compartimentos, 
talheres e elástico para amarração, que é ideal 
para levar na bolsa sem fazer sujeira! 
Disponível em diversas cores. 1100ml.

neW!

neW!

Food Box com caixa hermética 
acompanha garfo e faca, possui três 
compartimentos para armazenar seus 
alimentos de forma individual.
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mini 
Liquidificador 
Portátil
cn7840

Mini liquidificador para 
preparar sua bebida 
favorita no trabalho, 
academia, passeios 
e viagens. um brinde 
inteligente e útil, 
oferecendo mais saúde 
e praticidade no seu dia 
a dia. carregamento via 
usB. capacidade:380ml



kit snack:
Petisco
cn4070

neW!

kit churrasco Avental
cn44

kit churrasco 
Double
cn17

kit avental para churrasco 
modelo Yard com avental, faca, 
luva, garfo, espátula, pegador, 
saleiro e pimenteiro.

kit snack acompanha 3 potes de silicone 
retrátil e base de bambu ecológica 
autossustentável. um brinde útil para ser 
utilizado em reuniões de amigos e família. 

kit churrasco Double com 
estojo com ziper, faca e garfo 
com cabo de madeira.

151kits gourmet



kit Vinho Dueto
cn2542

kit vinho com acessórios. 
2 peças em embalagem 
para presente.

kit Vinho chess
cn778

Possui 4 acessórios: saca-rolhas, anti-
gotejador, tampa que acompanha jogo 
de xadrez ideal para momentos de lazer.

neW!
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champanheira 
cn1278

Porta garrafa 
Borda 
cn4870

champanheira em 
acrílico. sua marca 
presente sempre 
em bons momentos! 
Alça para transporte. 
capacidade: 3,5l.

sacola produzida em 
cortiça, para armazenar 
uma garrafa. medidas: 
100 x 330 x 100 mm

neW!



moringa Hydra
cn1718

sua marca sempre perto do seu cliente! moringa em 
policarbonato com copo e tampa, mantendo a água 
sempre fresca e protegida. ideal para deixar na mesa 
do escritório, cabeceira da cama ou na mesa de estudos. 
capacidade: 600ml

copo salads
cn71784

copo salada mix
cn93785

este copo é perfeito para levar para escritório, 
passeios, academias,escolas,pois mantém 
os alimentos frescos. copo para salada, com 
garfo e molheira. capacidade: 800ml

Acompanha garfo e molheira, 
capacidade 850ml.
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