Селекция
корпоративни коледни
артикули

Уважаеми партньори и приятели,
С мисъл за Вас и грижа да работите приятно и улеснено, с настоящото писмо Ви споделяме тазгодишната си селекция от
корпоративни подаръчни материали. Селекцията ни включва артикули, които може да използвате за:
Подаръци на клиенти и партньори;
Практични артикули за вашия екип;
Комплименти за гостите на събитие;
Подаръци в игри и томболи;
Интересни артикули, които са носители на брандинг и не непременно се подаряват по специален повод, но
напомнят за Вас и Вашата марка при всяко свое ползване.
Описът по-долу включва и базови цени – защото безспорно цената е фактор за избор.
Ще се радваме да се свържете с нас за конкретна оферта спрямо това, от което имате нужда като количество и брандинг
или друга хрумка, която екипът ни ще провери с удоволствие отделно.
Вашият акаунт мениджър или „дежурният по артикули и брандиране“ колега Влади Захариев Ви очакват,
С усмивка и апел планирайте и поръчайте навреме, за да си спестите поредния стрес :)

ТЕХНОЛОГИИ
Not everyone works in an office!

РАДИО
ЧАСОВНИК

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ С КАБЕЛИ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПРЕНОСИМА
BLUETOOTH КОЛОНКА

Цена: 20.90 лв. без ДДС

Цена: 10.00 лв. без ДДС

Цена: 18.80 лв. без ДДС

Бамбуков настолен часовник с FM радио,
термометър, календар и функции за
аларма. Работи с 2 батерии AAA.
Батериите не са включени.

USB кабел за зарядно устройств от бамбук
с микро USB, USB-Type-C и Lightning
(IPhone) накрайници.

Преносима Bluetooth колонка с бамбуково
покритие. Има функция за приемане на
обаждания, регулиране на звука и FM
радио. В картонената кутия е включено е
USB кабелче за зареждане.

Марка: Techno
Материал: Пластмаса/Бамбук
Размер на продукта: 40×180×15 mm
Рекламна площ: d=30mm

Марка: Techno
Материал: Бамбук
Размер на продукта: ø60×51 мм
Рекламна площ: 20x30 мм

Марка: Techno
Материал: Пластмаса/Бамбук
Размер на продукта: 125×85×45 mm
Рекламна площ: 30mm x 20mm
Вид батерия: AAA

BLUETOOTH
СЛУШАЛКИ

ПОСТАВКА
ЗА БЮРО С USB ХЪБ

ХЪБ ЗА
USB 2.0

Цена: 39.90 лв. без ДДС

Цена: 9.60 лв. без ДДС

Цена: 3.60 лв. без ДДС

Bluetooth слушалки с бамбукова украса и
вградена акумулаторна батерия. С
handsfree и микро SD функции за
възпроизвеждане на MP3. Включва 3,5 мм
аудио жак и USB зарядни кабели.

Поставка за бюро и USB хъб с 4 порта.
Има
вградена поставка за телефон и 3 LED
лампички. USB 2.0.

Хъб с 4 входа за USB 2.0.

Марка: Techno
Материал: Пластмаса/Бамбук
Размер на продукта: 175×205×90 mm
Рекламна площ: d=50mm

Марка: Techno
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: 70×80×70 мм
Рекламна площ: 30x30 мм

Марка: SIGMA
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: 52 x 41 x 12
mm

USB
ЗАРЯДНО ЗА АВТОМОБИЛ

ПРЕНОСИМА
БАТЕРИЯ 2000 МАЧ

ПРЕНОСИМА
БАТЕРИЯ 2200 MAЧ

Цена: 1.40 лв. без ДДС

Цена: 5.70 лв. без ДДС

Цена: 10.40 лв. без ДДС

Компактно зарядно за автомобил.
Зарядното разполага с един USB порт,
индикатор при включване и максимална
изходяща мощност 1000 мА. Продуктът
пристига в картонена кутийка.

Удобна преносима батерия за зареждане
на вашите устройства. Капацитетът на
преносимата батерия е 2000 мАч, като
изводи разполага с 1 брой USB, 1 брой
micro USB. Не включва кабел. Продуктът
пристига в картонена кутия.

Удобна преносима батерия за зареждане
на вашите устройства. Капацитетът на
преносимата батерия е 2200 мАч, като
изводи разполага с 1 брой USB , 1 брой
micro USB и 1 брой USB type C.
Индикатор за заряда на батерията. Не
включва кабел.

Марка: Techno
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: ø23x55 mm

Марка: Techno
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: 97 x 26 x 23 mm
Капацитет (мАч): 2000 мАч

Марка: Techno
Материал: Метал/Алуминий
Размер на продукта: 65×94×8 mm
Капацитет (мАч): 2200 мАч

ХИМИКАЛКА С ФЕНЕРЧЕ И
ЛАЗЕРНА ПОКАЗАЛКА

ХИМИКАЛКА С ВГРАДЕНА USB
ПАМЕТ - 16 GB

КОМПЛЕКТ
С ХИМИКАЛКА И USB

Цена: 4.90 лв. без ДДС

Цена: 14.00 лв. без ДДС

Цена: 16.80 лв. без ДДС

Химикалка с LED фенерче и лазерна
показалка в
кутйика с прозрачен капак. Размер на
кутията 170 х 50 х 20 мм.

Метална рекламна химикалка с вградена
USB памет. Вградена преносима памет с
капацитет от 16 GB. Накрайник за тъч
скрийн дисплеи. Продуктът пристига в
картонена кутия.

Стилен комплект включващ лека и удобна
метална химикалка, съчетана с USB - 64
GB памет. В красива подаръчна кутия.

Марка: SIGMA
Материал: Метал
Размер на продукта: 170 x 50 x 20 mm
Вид батерия: AG3 - 3 броя

Марка: Techno
Материал: Метал
Размер на продукта: ø11 x 140 мм
Капацитет (GB): 16 GB
USB Стандарт: 2.0

Марка: F. Bartholdi
Материал: Метал
Капацитет (GB): 64 GB
USB Стандарт: 2.0

СМАРТ
ЧАСОВНИК
Цена: 30.80 лв. без ДДС
Смарт часовник с bluetooth връзка до 10
метра, с 0,96 инчов екран, с цветна
термополиуретанова силиконова каишка
(еластична и устойчива на износване),
измерване на сърдечен пулс и кръвно
налягане, режим за фитнес и крачкомер. С
вградено USB зарядно.

Марка: alfa
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: 270×21×14 mm

ОФИС И
БИЗНЕС
Not everyone works in an office!

КОЖЕН ОРГАНАЙЗЕР А5
С ХИМИКАЛКА В КУТИЯ

БЕЛЕЖНИК
С КОРИЦИ ОТ "ТЕРМО" КОЖА

БЕЛЕЖНИК
А5 С ГУМЕНИ КОРИЦИ

Цена: 16.00 лв. без ДДС

Цена: 6.20 лв. без ДДС

Цена: 3.20 лв. без ДДС

Стилен бележник-органайзер, формат A5.
Към органайзера е добавена и метална
химикалка. Тялото на бележника е
съставено от календар за 2020-2022 г. и
100 броя листа с цвят слонова кост на
редове, а подаръчната визия се допълва
от черната картонена кутия.

Бележник с корици от висококачествена
термо еко кожа. Терминът "термо" кожа
означава, че при брандиране чрез
топъл печат логото се отличава много
контрастно и красиво. Бележникът е с 90
броя тонирани страници с цвят слонова
кост на широки редове.

Тъмносин рекламен бележник с твърди,
гумени корици от еко кожа. Бележникът е с
размер А5 (14х21 см) и съдържа 80
тонирани листа на редове. Има
възможност да бъде брандиран чрез
ситопечат или топъл печат (преге).

Марка: F. Bartholdi
Материал: Метал/Еко кожа/Хартия
Формат: А5 /148 x 210 мм/

Марка: F. Bartholdi
Материал: Еко кожа/Хартия
Формат: А5 /148 x 210 мм/

Марка: ALEXANDER
Материал: Еко кожа/Хартия
Формат: А5 /148 x 210 мм/

БЕЛЕЖНИК
А5

МИНИ
БЕЛЕЖНИК

РЕКЛАМЕН
МОЛИВ С ЦВЕТНА ГУМИЧКА

Цена: 4.20 лв. без ДДС

Цена: 1.90 лв. без ДДС

Цена: 0.14 лв. без ДДС

Бележник А5 с твърди корици и вътрешен
джоб.
Тяло: 80 листа - тонирани на редове.

Бележник с твърди корици направени от
еко кожа. Има 80 бели листа хартия на
редове.

Рекламен дървен графитен молив с
гумичка и
твърдост на графита HB. Подострени.
Цената е за 1 брой.

Марка: SIGMA
Размер на продукта: 137 x 210 mm

Марка: SIGMA
Материал: Еко кожа
Размер на продукта: 90 x 140 x 10 mm
Технология на брандиране: Ситопечат,
Директен UV пълноцветен печат

Марка: Аlfa
Материал: Дърво
Размер на продукта: ø7×186 мм
Рекламна площ: 150mm x 5 мм

АНТИБАКТЕРИАЛНА
ПОСТАВКА ЗА БЮРО С
ХИМИКАЛКА

АНТИБАКТЕРИАЛНА
ХИМИКАЛКА

ХИМИКАЛКА
С ХРОМИРАН ВРЪХ

Цена: 2.20 лв. без ДДС

Цена: 0.42 лв. без ДДС

Цена 0.42 лв. без ДДС

Рекламна поставка за химикалка от
специална пластмаса, съдържаща
Biomaster сребърни йони, които намаляват
риска от пренасяне на инфекции и спират
разпространението на бактерии и вируси.

Рекламна химикалка от специална
пластмаса, съдържаща сребърни йони,
които намаляват риска от пренасяне на
инфекции и спират разпространението на
бактерии и вируси.

Рекламна химикалка с хромиран връх Lelogram

Марка: ALEXANDER
Материал: Пластмаса

Марка: ALEXANDER
Материал: Пластмаса

Марка: alfa
Материал: Пластмаса
Технология на брандиране: Тампонен
печат; Директен UV пълноцветен печат

ХИМИКАЛКА
С ТЪЧСКРИЙН

ХИМИКАЛКА
SECTOR В КУТИЯ

Цена 3.30 лв. без ДДС

Цена 5.80 лв. без ДДС

Метална химикалка с лъскаво медно
покритие и
гумичка за тъчскрийн.

Масивна и стилна метална рекламна
химикалка с
въртящ механизъм. В черен цвят със
златни елементи. Кутия "F.
Bartholdi".

Марка: alfa
Материал: Метал
Брандиране: Лазерно гравиране

Марка: F. Bartholdi
Материал: Метал
Пълнител: Син метален пълнител тип
Parker

ЧАНТИ И
РАНИЦИ
Not everyone works in an office!

РАНИЦА
ЗА ЛАПТОП SWISS PEAK

БИЗНЕС
ЧАНТА ЗА ЛАПТОП

СПОРТЕН
САК

Цена 49.80 лв. без ДДС

Цена 12.20 лв. без ДДС

Цена 11.60 лв. без ДДС

Стилна раница за преносим компютър .
Подплатено голямо отделение, побиращо
лаптоп с размер на екрана до 17".
Допълнително отделение. Страничен
външен джоб за бутилка.

Бизнес чанта за лаптоп (15.6'').

Спортен сак с преден джоб с цип и
мрежест
джоб и презрамка за рамо.

Марка: Swiss Peak
Материал: Полиестер
Размер на продукта: 110 x 440 x 330 mm

Марка: SIGMA
Материал: Полиестер
Размер на продукта: 370 x 280 x 30
mm

Марка: SIGMA
Материал: Полиестер
Размер на продукта: 450 x 280 x 220 mm

РАНИЦА
ЗА ЛАПТОП

БИЗНЕС
ЧАНТА ЗА ЛАПТОП

ПАЗАРСКА
ЧАНТА

Цена 26.40 лв. без ДДС

Цена 18.90 лв. без ДДС

Цена 1.48 лв. без ДДС

Раница за лаптоп с презрамка и 2 предни
джоба. Има омекотена подплата от двете
страни. Побира лаптопи с 15,6 инчов
дисплей.

Чанта за лаптоп с презрамка и преден
джоб. Има омекотена подплата от двете
страни. Побира лаптопи с 14 инчов
дисплей.

Памучна пазарска торба с дълги дръжки
(700 мм) за многократна употреба.
Направеа от 100% памук.
Плътност: 95 g/m2.

Марка: SIGMA
Материал: Полиестер
Размер на продукта: 295 x 390 x 100 mm

Материал: Полиестер
Размер на продукта: 370 x 280 x 50 mm

Марка: SIGMA
Размер на продукта: 370 x 410 mm

СВОБОДНО
ВРЕМЕ
Not everyone works in an office!

ОТВАРАЧКА
- ПОДЛОЖКА ЗА ЧАШИ

КОМПЛЕКТ
ЗА КОКТЕЙЛИ

КУТИЯ ЗА ЧАЙ

Цена 0.78 лв. без ДДС

Цена 14.80 лв. без ДДС

Цена 19.90 лв. без ДДС

Подложка за чаши с гумирана основа и
отварачка.

Комплект за коктейли - 4 части, в кутия.
- Стрейнър - инструмент за отстраняване
на лед от смесена напитка;
- Шейкър с вместимост 150мл;
- Двустранен джигър (мерителна чашка);
- Специална лъжица за коктейли.

Кутия за чай с две отделения и магнитна
заключалка. Включва 20 пакетчета черен и
зелен чай "Gorreana".

Марка: SIGMA
Материал: Пластмаса
Размер на продукта: 82 x 82 x 4 mm

Марка: SIGMA
Материал: Бамбук
Размер на продукта: 160 x 78 x 87
mm

КОМПЛЕКТ
ЗА ВИНО

КОШНИЦА
ЗА ПИКНИК

ПОЛАРЕНО
ОДЕЯЛО

Цена 22.40 лв. без ДДС

Цена 152.00 лв. без ДДС

Цена 10.40 лв. без ДДС

Аксесоари за вино в кутия от бамбук
-Тирбушон,
-Термометър,
-Тапа,
-Гривна за бутилка

Плетена кошница за пикник за 4 човека.
Кошницата включва 4 чаши, 4
порцеланови чинии, 4 платнени салфетки,
12 прибора за хранене, контейнер за сол и
черен пипер, 3 отделения за бутилки,
мултифункционално джобно ножче и
отделение за охлаждане.
Размер: 47,5 x 34,2 x 24,3 cm

Поларено одеяло с махаща се дръжка.
Полар - 180 g/m2

Марка: SIGMA
Материал: Полар
Размер на продукта: 1500 x 1200 mm

ДВУЕТАЖНА
КУТИЯ ЗА ХРАНА

ПОРЦЕЛАНОВА
ЧАША С ПОДЛОЖКА

КОМПАКТНА
ТЕРМО ЧАША

Цена 14.00 лв. без ДДС

Цена 8.60 лв. без ДДС

Цена 12.80 лв. без ДДС

Kутия за обяд на две нива, с отделни
отделения по 700 ml (и двете със собствен
капак), дървен капак, разделител,
нож, вилица, лъжица и гумена лента за
сигурно затваряне.

Рекламна бяла порцеланова чаша 320 ml
с бамбукова подложка. В индивидуална
картонена кутия.

Компактна термо чаша за кафе с метален
корпус и пластмасова дръжка и капак.
Вместимост: 160 ml; В картонена кутия с
рамер 110 x 80 x 110 mm

Марка: alfa
Материал: Бамбук/Дърво/Полипропилен
Размер на продукта: 187×121×106 mm

Марка: alfa
Материал: Бамбук/Порцелан
Размер на продукта: ø85×90 мм

Марка: XD DESIGN
Материал: Пластмаса/Метал
Размер на продукта: 100 x 70 mm

ГОТВАРСКА
ПРЕСТИЛКА

ПРЕСТИЛКА И ГРАДИНСКИ
ИНСТРУМЕНТИ

КОМПЛЕКТ
ЗА БАРБЕКЮ

Цена 3.80 лв. без ДДС

Цена 22.00 лв. без ДДС

Цена 21.40 лв. без ДДС

Готварска престилка с джоб и цветни
краища. Джоб с размери: 25 x 20 см.

Комплект за градинска работа. Включва
зелена престилка с джобове, малка
лопатка, работни ръкавици, резачки и
градинска вилица.

Комплект за барбекю - 5 части
- аксесоари от неръждаема стомана
(вилица, лопатка и щипка) с дървена
дръжка;
- ръкавица; - престилка

Марка: alfa
Материал: Найлон/Нетъкан текстил
Размер на продукта: 560×450 мм

Марка: alfa
Материал: Метал/Дърво
Размер на продукта: 440 x 640 mm

Марка: SIGMA
Материал: Памук
Размер на продукта: 600 x 900 mm

АВТОМАТИЧЕН
ЧАДЪР

АВТОМАТИЧЕН
ЧАДЪР

АВТОМАТИЧЕН
ЧАДЪР

Цена 10.90 лв. без ДДС

Цена 10.00 лв. без ДДС

Цена 7.40 лв. без ДДС

Стилен чадър. От висококачествена
понджи материя със сребърна подплата
отвътре. Автоматично отваряне и
гумирана ергономична дръжка. Включен е
и калъф с презрамка.

Автоматичен чадър, цветен от вътрешната
страна и сребърен от външната.

Чадър с дървена дръжка.

Марка: F. Bartholdi
Материал: Понджи
Размер: D=120 cм

Марка: alfa
Материал: Полиестер
Размер на продукта: D=102 сm

Марка: SIGMA
Материал: Полиестер
Размер на продукта: D=1030 mm
H=890 mm

КОМПЛЕКТ
РЪКАВИЦИ ЗА ТЪЧСКРИЙН
Цена 2.40 лв. без ДДС
Зимни ръкавици, които Ви позволяват
лесно да използвате екрана на своя
тъчскрийн телефон или таблет, без да е
необходимо да ги сваляте. Върховете на
палеца, показалеца и средния пръст на
ръкавиците са изработени от специална
прежда, която позволява на дисплея да
регистрира натиска по него и да реагира.

MERRY XMAS
Not everyone works in an office!

КОЛЕДНА
КЕРАМИЧНА ЧАША

КОЛЕДНО
ОДЕЯЛО

КОЛЕДНА ДЪСКА
ЗА РЯЗАНЕ

Цена 6.80 лв. без ДДС

Цена 14.00 лв. без ДДС

Цена 6.80 лв. без ДДС

Коледна керамична чаша. В подаръчна
картонена кутия с коледен дизайн. 300 мл.

Поларно одеяло с коледен мотив.

Бамбукова дъска за рязане с форма на
коледно
дръвче. В картонена кутия.

Марка: alfa
Материал: Керамика
Размер на продукта: ø90×79 мм

Марка: alfa
Материал: Полар

Марка: alfa
Материал: Бамбук
Размер на продукта: 300×200×10 mm

КОЛЕДНИ
ЧОРАПИ

КОЛЕДНА
ИГРАЧКА

КОМПЛЕКТ
КОЛЕДНИ ТОПКИ

Цена 12.00 лв. без ДДС

Цена 3.80 лв. без ДДС

Цена 1.44 лв. без ДДС

Коледни декоративни чорапи с
противоплъзгащо
се ходило.

Празнична Коледна топка в червен цвят с
бели
снежинки. Опакована в червена картонена
кутия.

Комплект 12 броя празнични коледни
топки в 4 различни цвята Опаковани в
прозрачна кутия.

Марка: alfa
Размер на продукта: 77×77×77 мм

Марка: alfa
Размер на продукта: 118×30×90 mm

Марка: alfa
Материал: Полиестер

КОЛЕДНИ
ТОПКИ
Цена 11.40 лв. без ДДС
4 броя празнични Коледни топки в червен
цвят с бели снежинки. Опаковани в
картонена кутия с коледни мотиви.
Марка: alfa
Размер на продукта: 160×160×80 мм

ТЕКСТИЛ
Not everyone works in an office!

CYИТШЪPТ

СОФТШЕЛ

ВЕТРОИ ВОДОУСТОЙЧИВО ЯКЕ

Цена 31.53 лв. без ДДС

Цена 68.39 лв. без ДДС

Цена 49.80 лв. без ДДС

Moдepeн и yдoбeн cyитшъpт Тrеndу
Zірреr c цип и зaтягaщa ce ĸaчyлĸa.
Πoдxoдящ зa eжeднeвиeтo и paзлични
cпopтни aĸтивнocти.

Софтшел 100% полиестер 75D с Nanotex®
Resists
Spills покритие, дишаща мембрана

Леко ветро- и водоустойчиво яке с няколко
джоба.

Maтepиaл - 65% пaмyĸ, 35%
пoлиecтep
Πpeдeн джoб тип "ĸeнгypy"
Maншeти и дoлнa чacт - opeбpeн
тpиĸoтaж c 5% eлacтaн

3-слоен софтшел с мембрана
Nanotex® покритие предотвратява
проникването на вода
качулка с шнур
качулка и подгъви на ръкавите,
регулируеми с велкро
джобове с цип, джоб на гърдите
контрастни елементи

Контрастни ципове и джоб на ръкав
Качулка в яката
Вътрешен джоб с цип
Джоб за мобилен телефон
Материал: 100% полиестер
Водоустойчивост: 1500 мм воден стълб

HI FI
Not everyone works in an office!

БЕЗЖИЧНИ
СЛУШАЛКИ POWERLOCUS
P2
Цена 49.99 лв. без ДДС
Висококачествени говорители,
осигуряващи
кристално чист звук.
10 Налични цвята
40 мм говорители за перфектно
стерео
С включен калъф за пътуване
Сгъваем, разтегаем и олекотен
дизайн, супер за всяка възраст
Супер меки възглавнички за
по-дълготраен комфорт

БЕЗЖИЧНИ
СЛУШАЛКИ POWERLOCUS P1
Цена 35.99 лв. без ДДС
Гарантирано несравнимо преживяване
с най-добър звук.
8 Налични цвята
Адаптивни към жанра на музика
спийкъри, даващи повече във всяка
песен
Сгъваем и разтегаем дизайн, супер
за всяка възраст
10 часа Bluetooth / безкраен режим
с кабел
Micro SD, FM Radio и безжично
свързване с 2 устройства
едновременно

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ
POWERLOCUS P6

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ
POWER LOCUS MOONFLY

Цена 59.99 лв. без ДДС

Цена 129.99 лв. без ДДС

Супер плътен звук с богат бас, който ще
Ви помогне да преоктриете Вашата
музика.

Active Noise Cancelling слушалки

5 налични цвята
Висококачествена изработка и
Ергономичен дизайн
Bluetooth 5 – Безпроблемна
Безжична Връзка
Най-меките възглачники, гаранция за
дълготраен комфорт
Елегантни слушалки в комплект с
калъф за носене

4 налични цвята
Слушалки с външно шумоизолиране,
които ще блокират 90% от външните
шумове
Въртящите се на 90° наушници
MoonFly bluetooth слушалките се
събират идеално във всяка чанта и идват
в първокласен, твърд EVA калъф

ПОРТАТИВНА BLUETOOTH
КОЛОНКА POWERLOCUS
Цена 48.99 лв. без ДДС
Безжичният високоговорител на
PowerLocus съчетава
дълбок, плътен бас с ясни вокали за
характерен фестивален звук.

15 часа възпроизвеждане
100% водоустойчива в дъжда
Плътен звук и наситен бас

ЗДРАВОСЛОВНИ
ИЗКУШЕНИЯ
Not everyone works in an office!

ВЕГАН ТРЮФЕЛИ NOURI,
10 БР.

ЛУКСОЗНА КУТИЯ С 16
БОНБОНА

Цена 4.00 лв. без ДДС/за кутия

Цена 11.62 лв. без ДДС/за кутия

Веган трюфели в 3 вълнуващи вкуса:
Шоколад и лешници
Чия и кокос
Куркума и кардамон

Селекция от веган трюфели, 16 броя

КОЛЕДЕН СЕТ
NOURI INDULGENCE

КОЛЕДЕН СЕТ
NOURI DELUXE

Цена 36.00 лв. без ДДС

Цена 74.00 лв. без ДДС

Nouri Шоколад с лешници кутия с 10
бонбона
Nouri Куркума с кардмон кутия с 10
бонбона
15 бонбона Nouri Шоколад с лешници
Коледна играчка
Чай с канела и джинджифил 100 г

Nouri Шоколад с лешници кутия с 10
бонбона
Nouri Куркума с кардмон кутия с 10
бонбона
Nouri Кокос с Чиа кутия с 10 бонбона·
Nouri Зелен Чай матча кутия с 10
бонбона
Коледна играчка
Чай с канела и джинджифил 100 г
2 дизайнерски чаши за кафе Illy
Illy кафе 125 г

ВИНО
Not everyone works in an office!

Оставаме на
разположение

При интерес, моля, свържете се с вашия
акаунт или с

ВЛАДИСЛАВ ЗАХАРИЕВ
vladi.zahariev@interpartners.bg

