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  2016 ז"התשעראש השנה קטלוג מתנות 
ומכיל אינספור מתנות מקוריות ומארזי שי חדשים במבחר , עשיר ומגוון מאי פעםהקטלוג השנה   . 2016 ז"ראש השנה התשעאנו שמחים להציג בפניכם את קטלוג המתנות לעסקים     . החג ולהזמין את מתנותלא לחכות לרגע האחרון   , הבאים עלינו לטובהזה הזמן להיערך לחגים  . הקיץ הגיע ועימו מסתיימת שנה ומתחילה חדשה  ,שלום רב     . אופן המארז והובלה נוחה ללקוח, עיצוב, כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה על איכות    .תקציבים ותחומי עניין

  : בוחרים אולגיפטס בגלל  
 מ לארגונים "ות שי ומוצרי פרסום וקדחביל, אנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מתנה  - המומחיות  .ולחברות
 לנו מגוון מוצרים רחב ומקורי באיכות ללא פשרות - המבחר . 
  ניםמתנות איכותיות במחירים מצוי –המחירים. 
  פתרונות לכל עת ותחום, אולגיפטס    .מקצועי ואישי עם יכולת למציאת פתרונות מותאמים אישית ללקוח, שירות אדיב –השירות:  
 יום העצמאות, ו בשבט"ט, פורים, חנוכה, שבועות, פסח, ראש השנה: חגים.  
 מוצרי חורף, ס"חזרה לבי, נופש וטיולים, קמפינג, מוצרי קיץ, מוצרי טכנולוגיה: נושאים מיוחדים ,   .מ"מוצרי קד, מוצרים לימי וערבי גיבוש, טים'גאדג
 ימי הולדת, יום המשפחה, האישה יום: מועדים. 
 צוות   ,בברכה    .וישמשו אותם לאורך זמן, ובד ולקוחישמחו כל ע, אנו בטוחים כי המוצרים שאנו מציעים לכם   .ובמחירים מצוינים, נוספים למתנות בכל תקציב  ולתת לכם רעיונות מקוריים , נשמח לייעץ לכם בבחירת המתנה שתעשה לכם וללקוחותיכם את החג   .טים'גאדג ,גימיקים, מוצרי פרסום, עטים, אביזרים לשולחן, דיסק און קי, מ"תנות קדמ: מ ופרסום"קדAllGifts   מייל  03-9416053:     'טל  .ת חולון"אז 34החופר :sales@allgifts.co.il  אתר :www.Allgifts.co.il     אנו מציגים את כל המוצרים שלנו באתר  ).בתשלום נוסף(ניתן להוסיף לוגו חברה על גבי רוב המוצרים . דולותהנחות על כמויות ג :www.Allgifts.co.il  03-9416053/4ן טלפו, ת חולון"אז 34החופר להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה ניתן   .מומלץ להירשם על מנת לצפות במחירים.  
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מאז  .רואים  חשיבות רבה בתרומה לקהילה, מ"אנו בחברת אולגיפטס יבוא ושיווק בע, לצד פעילותינו העסקית  דוגלים בנתינה ותורמים לקהילה מקפידה החברה לתרום לקהילה באמצעות שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתהליך אריזת , הקמתה   .י חברי עמותת שווים"ע, המיוצרים על ידנו בארץ  והמארזים אריזות השי, דות אריזת המתנותאנו מבצעים את עבו . המוצרים
תוך , יעבור ציבור נפגעי הנפש בישראל בכדי לתת מענה לאלה שאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה החופשבמטרה להקים ולנהל מפעלים מוגנים , 1985הוקמה בשנת  עמותת שווים )ת"לשעבר אש(עמותת שווים    כיום שווים היא . הקניית דפוסי התנהגות נורמטיביים הנדרשים במקום עבודה כחלק מהתהליך השיקומי   .משתקמים 600 -מפעלים ברחבי הארץ וכ 8עם , העמותה הגדולה בתחום זה
ת מכירתם איפשרו לנו בשנים הכנסו. אנו מודים לכל לקוחותינו שרכשו את מארזי עמותת שווים במהלך השנה  בזכותכם הם שווים עם חיוכים   2013קיץ  - 2000בילוי והנאה בפארק המים ימית  ,יום של כיף  .ועל כך יעידו התמונות המקסימות .ימי כיף, איתו אנחנו עובדים, האחרונות להעניק לעובדי שווים מסניף חולון  

 ארוחת ערב עם המשפחות -  2013מסיבת חנוכה        

2014קיץ  -בירושלים  ,ףיום כי          
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 2015 פסח  – חגיגת פסח במפעל 

 2015קיץ  – טיול בעמק יזראל         

 2016אביב  – טיול לצפון       

        ...עוד על תרומה לקהילה ועל עמותת שווים באתר שלנו    .לאנשים מיוחדים אלו   נוכל להמשיך לעזור ולתרום ,בעזרתכם הלקוחות      
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  על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג
והם אינם נמכרים בסופרים , ובחנויות נבחרות, מוצרים שלנו תוכלו למצוא רק במעדניות הבוטיקאת ה  . הממרחים והיינות, אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים    מיטב תנובת הארץ     .וברשתות

מיוצרים במחוז לומברדיה שבצפון  'מעדניה'הגריסיני של ה הם אהובים על . לפי מתכון מסורתי בן מאות שנים, איטליה , הגריסיני שלנו דקים. על הגדולים והקטנים, כל המשפחה , כפתיח לארוחת צהריים: הם מושלמים לכל שעה של היום  ...והכי חשוב טעימים, פריכים, ארוכים הם מצויינים לאירוח . בארוחת ערב או כנשנוש בין הארוחות     . וכמובן לצד כוס יין משובח, נקניקים, מטבלים, עם גבינות
  

 
ודלו מיוצרת מזרעי שומשום שג 'מעדניה'הטחינה של ה  הכל מתחיל בחומר הגלם   , השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה. באתיופיה ומעלה את , אשר את משביח את איכות גרעין השומשום     .מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה קרהזרעי השומשום , לאחר מכן. ערכי הוויטמינים והמינרלים בו

  

מאגד מבחר מעדני מזון עילית , מותג של טעמים, המעדניה      עם הקפדה על , בסדרות קטנות, ביתיות ים בטכניקותהמיוצר ללא חומרים , עשויים רכיבים טבעיים, שלנו מעדני הפרי  .נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריאהמתכונים שלנו . חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת   ללא תוספות סוכר. משמרים

  

ת בטעמים מתאפיינ 'המעדניה'ממרחי הירקות של סדרת      תיבול שמדגיש את הירקות ומתן כבוד לחומרי , עשירים   . הגלם
 ללא חומר משמר וללא צבעי מאכל. 
 ממש טעימים, הממרחים שלנו ממש . 
 אינם מכילים שומן טראנס. 
 לא נדרש לשמור במקרר לפני הפתיחה.  
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הורים , כשרמת המודעות להרגלי תזונה נכונה גבוהה, היום  פות לממרחים רוויי שומן וסוכר הנפוצים רבים מחפשים חלו מבוססים על  ממרחים מבית המעדניהה. ברשתות השיווק , סילאן טבעי ודבש טבעי ומתאימים כממרח בכריך, טחינה .כנשנוש קל או כחלופה לחטיפים, ארוחת הבוקר  
 ללא שומן מוסף. מכילים שומן מהטחינה בלבד. 
 טבעי  מתיקות המוצר מתקבלת מדבש טבעי או מסילאן   .ומרכז פרי בלבד

  

   
  

  .מחבל לכיש מייצר שמן זית ודבש משק בוטיק פתורה
בתחרות שמני הזית הנחשבת  2015המשק זכה באפריל 

  .NYIOOC  ביותר בעולם שנערכת מדי שנה בניו יורק 
 700שלנו מול  שמן הזית הנבאלי במסגרת התחרות התמודד

  !זכה במדליית זהבו מותגי שמן זית מרחבי העולם

  

, אלינו את ברכת השמש המחממת וטיפות הגשם המחיותתחת כיפת השמיים המביאה , בין מטעים מוריקים ומרעננים   בשיטות , מיץ פרי טבעיעומל ושוקד מפעלנו להפקת  ' מ 1000גדלים בגבהים של פירות הגולן ה. חדשניות וייחודיות מפוסטר קלות ומחליק , תהליך קצר בו נשטף הפרי ונסחטבאוויר צח ובאדמה געשית נבחרים בקפידה ועוברים , ומעלה     .לתוך בקבוק הנכנס ישירות לקירור
ים חווית היינות מעניק. השופעים טעמים עשירים ואלגנטייםמציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים  סדרת יהונתן       .רבהגודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וטופלו בקפידה הענבים  .שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע
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  שוקולדים ועוד דברים טובים, שמני זית, עוגיות, מעדני גורמה, מארזי יינות
   מארזים מכל טוב הארץ

   
  AG2001-6 שנה בריאות ואושר                                  AG2001-5                      שנת יופי ואושר                  

ירקות ללא חומרים משמרים ממרח : מארז מתנה הכולל   .באריזת מתנה חגיגית, מיץ תפוחים טבעי של קשת מיצים   ,"המעדניה" מבית-וצבעי מאכל
מרים שלושה ממרחי ירקות ללא חו: מארז מתנה הכולל " גורמה ישראלי -המעדניה"מבית  - משמרים וצבעי מאכל     ₪ 43  ₪ 29  .מתנה חגיגיתבאריזת , תוצרת הארץ 

  AG2001-2  טובה ומתוקה  השנ  
  .                 באריזת קרטון, ועוגת דבש   ,"גורמה ישראלי -המעדניה"זוג ממרחי טחינה מבית : מארז מתנה לשנה מתוקה הכולל

      44 ₪  
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   AG2434-7   יין בעטיפה חגיגית
  ברקן₪ 33   יהונתן קברנה סוביניון או קברנה מרלו או לבן₪  27  .ברוח חזון השנה החדשה שלכם ,או לעצב אריזה מקורית  בתוספת תשלום–ניתן להוסיף לוגו לעיצובים הקיימים . לבחירה בעטיפה חגיגית יין
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  AG2434-4 מארז רגעים קטנים  
  ברקן₪  64  יהונתן קברנה מרלו או לבן ₪  59 .במארז ייחודי ומהודר עם ידית נשיאה  ,עוגת דבש אישית, " גורמה ישראלי-המעדניה" מבית, מתוק או ממרח ירקותממרח טחינה  ,יין

   

  ₪ 44  .צלופן -באריזת מתנה. עוגת דבש אישית בתבנית אפיה, ןיין יהונת   AG2004                                                                                                                                                                מארז יין בתבנית אפייה
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  AG2358 מארז  הביס המושלם  
 במארז מתנה, ופיתוטחינה אתי רח ירקות של המעדניהממ, יין איכותי לבחירה

  ברקן₪  70יהונתן   ₪  65
   

   AG2434-2      לראש השנהמארז ריגושים  
  ברקן₪  66    יהונתן קברנה מרלו או לבן₪  61  .במארז ייחודי ומהודר עם ידית נשיאה  "המעדניה'פרי של  100% -קונפיטורת מעדן, "גורמה ישראלי-המעדניה"מבית , ממרח ירקות, יין
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  AG2066  מארז שנה טובה   
  .במארז חגיגי, עוגת דבש, של המעדניה מזן אתיופי טחינה ,)טוףיא עלל(יין 

  ₪  6 - תוספת לעיטוף היין  או למברוסקו ברקן₪  67                 יהונתן ₪  62

    
         לראש השנהמארז נתינה 

                                                      AG2038-1  
  AG2626                                             גריסיני ותפוחןמארז 

                                                AG2625                                         מארז שנה מתוקה        
מבית , ארטישוק ועגבניותממרח , יין ומשאבת  "ורמה ישראליג-המעדניה"   .במארז לחג, ואקום ליין

ללא חומר , גריסיני איטלקי באפיה, יין   .במארז חגיגי  .פורס תפוחים - תפוחן, משמר
' גורמה ישראלי -המעדניה'פרי של  100% -קונפיטורת מעדן, יין לבחירה מארז שווים עם  , ללא תוספת סוכר   .במארז חגיגי, שוקולד איכותי

  ברקן ₪  60  יהונתן₪  55  ברקן ₪  53  יהונתן₪  47  ברקן ₪  66  יהונתן₪  61
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  AG2820-2  'יח 100: מינגליל פלוס                                 AG2820                                                                              יין בגליל

גורמה - המעדניה"מבית , ממרח חציל ולימוןעם , יין לבחירה  .וג בתוספת מחירניתן למית  .יין במארז גליל חגיגי .ניתן למיתוג בתוספת תשלום .במארז גלילי מרשים  ,"ישראלי     או למברוסקו  ברקן₪  63  יהונתן קברנה סוביניון או לבן₪  58  ברקן או למברוסקו מבעבע₪  45  יהונתן₪  40 
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                                                        AG2005-2 לחג          מעדנים  AG2005-1                           מארז התחלות             

זוג , "המעדניה"מבית , או ממרחי ירקות זוג ממרחי טחינה בטעם עגבניות וגרעיני  -"המעדנייה"קרקר גורמה  חבילות   . במארז מתנה, ופורס תפוחים, דלעת ובצל ושומשום
פרי ללא תוספת סוכר וזוג חבילות  100%זוג ריבות גורמה  ₪  55  ₪ 65  במארז מתנה, ובצל ושומשוםבטעם עגבניות וגרעיני דלעת  -"המעדנייה"קרקר גורמה   

  0000   גליל מעדנים  
ללא צבעי מאכל וחומרים , ממרח ארטישוק עגבניות וממרח עגבניות וצלפים, "המעדניה"מזן אתיופי של  איכותית ינהטח   ₪  65 .במארז גלילי מרשים הניתן למיתוג היקפי בתוספת תשלום ,"גורמה ישראלי-המעדניה"מבית " -משמרים
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  AG2621        50: 'מינ                                         יין ועציץ  AG2619      50: 'מינ                              ושוקולדעציץ 

  עץ אהבה  ₪  65  הכסף/עץ האושר₪  60  עץ אהבה₪  65  הכסף/עץ האושר₪  60  .במארז מתנה, ויין לבחירה  )האהבה, הכסף, בתמונה- האושר(עץ ננסי לבחירה   .במארז לחג, של עמותת שווים שוקולדומארז  מפיץ ריח  ,)האהבה, הכסף, בתמונה- האושר(עץ ננסי לבחירה 
 מארזים קבוצתיים

    
  AG2013                                       2סלסילה משרדית   AG2012                                1סלסילה משרדית 

, שוקולדים בתפזורת, שתי אריזות גריסיני איטלקי פריך   באריזת צלופן חגיגית, בסלסילה, כפית לדבש, ר'ג 140דבש  צנצנת, גבניות מיובשות או בצל ושומשוםקרקר ע
, שוקולדים בתפזורת, גריסיני איטלקי פריך,  יין לבחירה   ברקן או למברוסקו מבעבע₪  83  ןיהונת₪  78   ₪  62  באריזת צלופן חגיגית, בסלסילה, כפית לדבש, ר'ג 140דבש  צנצנת, קרקר עגבניות מיובשות או בצל ושומשום
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                                               AG2605כוסות 2מבעבע עם  יין  AG1203                                   לחג מארז זוג יינות

מבעבע לאחר /פקק לשמירה על היין, יין מבעבע וכשר    .במארז מתנה חגיגי, וג יינות איכותיים לבחירהז   .כוסות שמפניה 2 -ו .הפתיחה
  יהונתן₪  60  ברקן או למברוסקו ₪  66     יהונתן₪  56

קאווה₪ 69למברוסקו      ₪  66  
  

      
  AG2750-1  מארז תפוח                 AG2750-2       ץמארז תוצרת האר  AG2060               חגיגת נשנושים

קרקר גורמה , יין איכותי לבחירה בטעם עגבניות וגרעיני " המעדנייה" מבית , ארטישוק שוםממרח  ,דלעת   .במארז חגיגי  ,"גורמה ישראלי-המעדניה"

וממרח  ,חומרים משמריםו תוספים טבעי ללא תפוחיםמיץ , לבחירה יין ן באריזת קרטו .יהשל המעדנטחינה    .מעוצבת

וממרח טבעי ללא חומרים משמרים תפוחים מיץ , גריסיני איטלקי משובח באריזת , של המעדניה ,עגבניות וצלפים   .קרטון מעוצבת

    ברקן או למברוסקו ₪  61     יהונתן₪  56
    ₪ 40  ברקן או למברוסקו₪  61     יהונתן₪  56
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                                                                       AG1022 מארז יין לחג  AG2834                                           נשנושמארז זוג יינות ו

במארז . באפייה גריסיני איטלקי פריך, משאבת ואקום ליין, יין  .במארז לחג  . ם משמריםללא חומרי, גריסיני איטלקי פריךזוג יינות עם    יהונתן₪  59    יהונתן₪  64  .מתנה חגיגי
 

  

  

  

  
  AG2620-1                                                   מארז יין ומשאבה  AG2227 סלסלת חג                                              

   ברקן₪  64  יהונתן קברנה סוביניון₪  59  ברקן או למברוסקו₪  57     יהונתן₪  52  .במארז חגיגי  , משאבת ואקום ליין  , עוגת דבש אישית, יין  .צלופןבבסלסילת מגירה רב שימושית ארוזה    ,ופרלינים, כפית לדבש, פורס תפוחים, לבחירה ןיי
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  AG2001-1                                                                                                                                                                                    מארז יין במתנה  
  ₪  6 -תוספת לעיטוף היין  ₪ 38  .ספת תשלוםניתן למיתוג בתו  .מקרטוןחגיגית ושוקולדים בקופסת מתנה , )לא עטוף( יין יהונתן

  

   
  AG2010-4                           גריסינימארז פלייסמט ו  AG2010-3                                    מארז פלייסמט ויין לחג

ללא , גריסיני איטלקי פריך, פלייסמטים מבמבוק 4סט   .באריזת מתנה, ומארז שווים  , יין יהונתן, פלייסמטים מבמבוק 4סט      ₪ 29 ₪  47  .באריזת מתנה, פורס תפוחים- ותפוחן חומרים משמרים
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 AG2633                                                                                                                   סלסלת ראש השנה

בטעמים עגבניות " המעדניה"קרקר מעולה מבית , כפית לדבש, ללא חומרים משמרים, י פריךגריסיני איטלק, יין לבחירה       ברקן או למברוסקו₪  65     יהונתן₪  60  אריזת צלופן. בסלסילת קרטון מעוצבת, ושוקולד בתפזורת, מיובשות וגרעיני דלעת או בצל ושומשום
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  לבית מארזי מתנה
    מארזי מתנה במבחר נושאים

  AG2257                                                                                                             לחת גריל למטבחצ  
 ₪ 58  .ללא חומרים משמרים ארוז בשילוב עם מגבת מטבח איכותית וגריסיני פריך  .'בשרים וכו, גמבות ושאר ירקות, ניתן לצלות עליו חצילים. משטח צלייה נון סטיק לגז

  

    
  AG2624                                                          מארז בוקר זוגי    AG2036                                                      מארז ספלי חיבוק
מעדן פרי ללא תוספת סוכר מבית , זוג ספלי חיבוק עגולים   ניתן למיתוג בתוספת תשלום  .במארז חגיגי, גורמה המעדניה קרקר, המעדניה

  .במארז חגיגי לראש השנה,  באפייה, גריסיני איטלקי פריך  , עוגת דבש אישית, )ניתנים למיתוג(זוג ספלים 
45 ₪ 37 ₪ 
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  AG2004-1                                                                                                                                                      מארז חגיגי בתבנית אפייה    
ספר , איכותי ממתכת מפצח אגוזים, כלי סיליקון לאפייה 2', גורמה ישראלי -המעדניה'פרי של  100% -קונפיטורת מעדן  ₪ 62  .בתבנית אינגליש קייק , ארוזים כמתנה, מתכונים

  

    
 AG2425-1          לראש השנהין מארז קרש חיתוך וי  AG2426 מארז  למטבח                                         

, ספר בישול, לקקן ומבקשת מסיליקון, קרש חיתוך מעץ  מארז שכיף לקבל   .ומגבת מטבח באריזת מתנה מצלופן מפצח אגוזים
שוקולדים וגריסיני פריך מבית , ן יהונתןיי, קרש חיתוך מעץ  ראש השנהמארז חגיגי ל   ₪ 51 ₪ 58  .באריזת מתנה מצלופן, "המעדניה"
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 AG2685'       יח 20' מינ                                                סט לשולחן    AG1258-3מארז צלחת שווים                            

על גבי צלחת זכוכית , ראנר, וגיות שוויםמארז ע, מפיץ ריח  מארז מהודר    .באריזת מתנה, על רגל
 ₪ 48 ₪ 50  .באריזת מתנה .החדשהומפיץ ריח להשלמת אווירת השנה , פלייסמטים מבמבוק 4במגוון צבעים עם סט , מ"ס 145*240מפה איכותית   שולחן חג

  

  
                                                                                                                                                                                    AG2677 סט חליטת תה

  ₪ 65  .כוסות זכוכית בשילוב נירוסטה 4סט של קנקן חליטה להכנת קפה או תה עם 
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  מוצרים לספורט קמפינג ולפיקניק

 AG2053                                                      נשנוש בחיק הטבע AG2052                                                     בחיק הטבעפינוק     
באריזת מתנה עם צידנית , יין יהונתן, גריסיני איטלקי פריך   ת תשלוםניתן למתג את הצידנית בתוספ  .םאדואו כחול : בצבעים מתקפלת

ללא , ממרח זיתים שחורים וחציל  ,גריסיני איטלקי פריך באריזת מתנה עם צידנית , חומרים משמרים וצבעי מאכל   ₪ 56  ₪ 65  ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום   .כחול או אדום: בצבעים מתקפלת
  
  

 AG2715           צידנית מתקפלת עם ידיות אלומיניום      
  ₪ 38  כחול ואדום: בצבעים  .מ"ס 23*28*48: מידות. עם שמירת חום קור  לפיקניק
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                             AG5900  וקרה חמה -לחליטה בקבוק AG2794                                                 סט סינר      
    .ניתן למיתוג  .מזלג ותרווד, כולל מלקחיים

עמיד למים רותחים  , בקבוק מזכוכית בטכנולוגיה חדישה  !ומפנק שימושי, חדשני חבק סיליקון . מכסה עליון ותחתון עשוי נירוסטה .וקרים  ₪ 30  ₪ 37.5   .פירות ותה, צמחיםרשת עדינה מנירוסטה לחליטת , לאחיזה נוחה ובטוחה
  

                                               ערכת צעידה    
AG1264                        ערכת מבחן השפיותAG1267         

-פנס ספארק, מד צעדים - פדומטר, מ"ס 50*85מגבת פנים    .ניתן למיתוג בתוספת תשלום  .באריזת מתנה, מפנק לראש' ומסאג מחזיק מפתחות
, )לא כולל סוללות(מכשיר למדידת רמת אלכוהול בנשיפה  - אלכוטסט, חק מחשבה מאתגר לפירוק והרכבהמש  -חבית   ₪ 25  ₪ 26  .ניתן למיתוג בתוספת תשלום  .באריזת מתנה מצלופן, ר מפנק לראש'מסאג
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  AG2681              כיסא מתקפל עם מקום לפחית    AG2794כיסא פיקניק מתקפל                                   
  .פסים בכחול או בירוק -צבעים  .מ"ס 85*54*54. ג"ק 120מתאים למשקל עד   .עם תיק נשיאה תואם, כיסא מתקפל  לים ולפיקניק

  .ניתן למיתוג בתוספת תשלום  .מ"ס 82: מרחק בין ידיות, מ"ס 78: גובה  ותיק נשיאה כיסא מתקפל עם ידיות ומקום לפחית  לים ולפיקניק
  ₪ 49  ₪ 47  אדום או כחול -םצבעי

  

      
  AG5900                                       פרקטיס AG 8089תיק                   -ליברפול        AG8021                       סקלי   

  טרולי
   'אינץ 19תיק נסיעות על גלגלים  

  
     תיק גב למחשב נייד
גב  PU מבד קורדורה בשילוב בד   מ"ס 45X32ורצועות אורתופדיות 

פנימי תא , בד קורדורה, תיק גב  תיק גב : מידות מוצר. כיס צד מרשת, למחשב   ₪ 27.75  ₪ 44.9  ₪ 64  מ“ס 45.00*17.30*30.00
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  AG8040         מגבת ספורט וטיולים AG 8460                            סקראב   AG8531                    אולימפיק  
. עשוי בד קורדורה בשילוב ריבסטופ  תיק ספורט מעוצב/תיק טיולים 33X25X5 מ"ס   

  .תיק רחצה איכותי
  .עם ידית נשיאה ,תאים 2 

  . תשלוםניתן למיתוג בתוספת . עם תיק תואם  .מנדפת זיעה ומתייבשת במהירות   מגבת מקרופייבר
  ₪  22.4 –מ "ס 70*130  ₪ 11  - מ"ס 50*90  ₪ 12.5  ₪ 44.5
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  ניחוחות רעננים
  מארזי פינוקים וספא

 AG2741                                                                                                                                                                                   מגבות וארומטיק 
  ₪  49  .אריזת מתנה. שיתובקופסה מתקפלת רב שימ, סט ארומטיק, מגבות פנים 2מארז מתנה מקסים מכיל 
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  AG2632                                                              ספא אישי קטן  AG2865-1                                           סט לאמבט  

  .צלופן –אריזת מתנה   .מארז עם גיגית עץ ומוצרים לאמבט וסט מגבת פנים וגוף
, חלוק רחצה או מגבת גוף או מגבת פנים או מגבת ענק   ₪  108חלוק רחצה   ₪  63' חצי חלוק סקוצ  ₪  38מגבת גוף   ₪  28מגבת פנים   ₪  55  .למתנהעם מפיץ ריח במגוון צבעים באריזת צלופן , איכותיים
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טים וטכנולוגיה'גאדג  
  רעיונות מקוריים

         
  AG2664                                              אנרגיה טובה                                                                                           

טיולים וחיילים , מתאים לשהיות ממושכות מחוץ לבית .נגנים ועוד מכשירים נטענים, מצלמות, סמסונג , Iphoneמתאים ל    mAh 2200  בנקפאוור - סוללה ניידת איכותית   ₪ 26  .אריזת צלופן עם כרטיס ברכה. צבע לבן 4-5אייפון , אנדרואיד: ראשים לטעינה של 3מגיע עם כבל   ...ועוד

 

       

  
  USB                                                  AG2664מרכזית  - קשת powerbank                                              AG2877 -ת אוניברסליתסוללה נייד   -טרוול

נגנים ועוד מכשירים , מצלמות, סמסונג , Iphoneמתאים ל   mAh 2200  פאוור בנק - סוללה ניידת איכותית  טיולים , לשהיות ממושכות מחוץ לביתמתאים  .נטענים   ...וחיילים ועוד

  !מעולה למיתוג  בנויה ממפרקים וניתן לשנות את צורתה  צבעונית  USB 2.0מרכזית  

24 ₪  13.5 ₪  
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               סאגופה                  יק 'מג                    בוטס 8513AG                    ספייסר

עם  באמצעות טכנולוגית בלוטוסמיני רמקול חדשני מופעל   רמקול בלוטוס  .ניתן למתג בתוספת תשלום  .באריזת מתנהרמקולים עוצמיים , רדיו מובנה 

צליל נקי , וקבלת שיחות טלפוןלהשמעת מוזיקה , עיצוב חדשני  עמיד למים' רמקול בלוטוס מתאים , ם צמדן ואקוםע, ואיכותי כולל סוללה , למשטח חלק   מ"ס 9.50קוטר   X 5.50:  מידות המוצר . נטענת

  חזקה במיוחדללא צורך בכבלים עוצמת שמע                         רמקול תהודה מעוצב
כבל נשלף עם  ,ניתנות להתאמה                        מתקפלותאוזניות קשת סטראופוניות  צליל נקי ועוצמת בס ,פוןמיקרו , מ"מ 3.5פלג ,של רעשי סביבהכריות אוזן רכות לאטימה מיריבת   .מ"מ 40רמקול פנימי בקוטר , גבוהה נגני , מתאים לטלפונים ניידם MP3/MP4 ,כבל באורך .טבלטים   ₪ 19.3  ₪ 33  ₪ 33  ₪ 36   .אריזה בקופסת מתנה. מטר 1.20

   

        
   טיופק                    AG8516                  ביט    סנופ                                    אקון

, MP3/MP4 נגני, ניידים לטלפונים מתאים, מ"מ 3.5 פלג,סביבה רעשי של מיריבת לאטימה רכות אוזן כריות.מ"מ 40 בקוטר פנימי רמקול, גבוהה בס ועוצמת נקי צליל, מיקרופון עם נשלף כבל,להתאמה ניתנות מתקפלות סטראופוניות קשת אוזניות . מטר 1.20 באורך כבל.טבלטים   .מתנה בקופסת אריזה

, מ"מ 3.5 פלג, גבוהה צליל איכות, להתאמה ונוחות קלות  סטראופוניות קשת אוזניות   . טבלטים, MP3/MP4 נגני, ניידים לטלפונים מתאים
  .'מ 1.20 כבל

  ניתן למתג בתוספת תשלום   ניידים טאבלטים ונגניםעם מיקרופון מתאים לטלפונים   איכותיותיות סטראופוניות מעוצבות אוזנ

כפתור ,קלות ונוחות לשימוש                        'אוזניות סטראופוניות בלוטוס פטנט . וחיבור שיחות לטלפון ניידמיקרופון , להגברת עוצמת השמע צליל נקי , לאטימות גבוהההאוזניות באוזן  ייחודי לתפישת גרסת ,עוצמת קול גבוהה, ואיכותי מאפשר זמן נגינה  4.0Vבלוטוופ  מרחק .שעות ברצף 6 -ארוך של כ ' מ 10קליטה של    ₪ 65  ₪ 31.5  ₪ 10.5  ₪ 43.5    .אריזה בקופסת מתנה, האוזניותנרתיק קשיח לשמירת , USBניתנת לטעינה באמצעות כבל יון איכותית -סוללת לי.מהמשדר
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    טלסה                 מיני מאוורר לנייד - I VENT טיטאן

, פנס  עם ניידים למכשירים נטענת סוללה  mAh 5200 הספק נטענת סוללה לנשיאהתצו  קלה ,וקונקטורים USB מחבר עם  גה למצב טעינה

   ₪ 60  ₪  9.15  ₪ 57   עם כבל טעינה משולב MAH 10400לטלפונים ניידים וגם לטאבלטים מתאימה גם ,  USBיציאות  2עם , V 2טעינה איכותית וחזקה במיוחד עשויה מתכת מהירות   MAH 10400סוללת גיבוי חיצונית   מתאים לאנדרואיד ואייפון  עם מתאם אוניברסלי

     
Disk On Pen               AG2644  כרטיס אשראי דק           AG2827  דיסק און קיOTG        AG2648  

  ₪ USB           35 ₪  GB8  25 ₪  GB8  21.2 -גם ליציאה לנייד וגם למתאים   !!!לשמירת קבצים ישירות מהנייד  .עם מחזיק מפתחות בקופסת מתכת  זכרון נייד מתכת מיני  .ת מתכתבאריז . להיט  4GBזכרון נייד על עט מתכת 
 

      
  AG2651       מעמד שולחני  - דסק                                                 AG8498 סלפי  8504AG                             סלפי פלוס

 . ותושבת אוניברסלית חזקה ויציבהולחצן הפעלה מובנים  AUX עם כבלידית טלסקופית איכותית לצילום סלפי 
כותית לצילום סלפי ידית טלסקופית אי   חזקה ויציבהותושבת אוניברסלית   שלט בלוטוסעם 

  ₪ 13  ₪ 29.9   ₪ 28  !מעמד אלגנטי לכל משרד  .מ"ס 5.3*10.5*12  .מקום מיוחד להדפסת לוגו חברה  וטיימר' כולל מד טמפ
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 תשורות קטנות
    שי צנוע ללקוחות, מתאים כמתנה נלווית לתלושים

  AG1219  שמחה כפולה 
ללא תוספת חומרים משמרים וצבעי מאכל מבית  ,עגבניות וצלפים וזיתים שחורים וחציל - זוג ממרחי ירקות     ₪ 26  .ניתן למתג את האריזה בתוספת תשלום. באריזת קרטון ,המעדניה

  AG2037  תוגעוגת דבש אישית למי  
  .מעולה למיתוג –עוגת דבש 

9.9  ₪  
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  AG2850  מאג חיבוק עם עוגת דבש אישית 
₪ 23עוגת דבש   .בתוספת תשלום) או המאג/העוגה ו(ניתן למיתוג   .ניתן להשתמש כמארז לתלושים  .בעוני שישמח כל מקבלמארז מתנה צ  

  AG2850-1  לראש השנהחיבוק מאג   
  ₪                       17פרלינים   ניתן למיתוג בתוספת תשלום  .ן להשתמש כמארז לתלושיםנית  .מארז מתנה צבעוני שישמח כל מקבל
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     '  יח  200' מינ                       כפית דבש ממותגת                 '  יח  200' מינ                            טבלת שוקולד ממותגת  

 .ניתן למיתוג לקוח בתוספת תשלום  גשוקולד ממותג לח  שוקולד לחג 
 .מיתוג בתוספת תשלום  מתנה קטנה ומטריפה

7.5   ₪   2.7   ₪   
      

  AG2060  שיתוף פעולה עם עמותת שווים - מארז שוקולד שווים  –תרומה לקהילה     
  ₪               10  . המארז הינו שיתוף פעולה מיוחד עם עמותת שווים  .ההכנסות ממוצר זה מיועדת לרווחת המשתקמים
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   AG2790       100' מינ   מארז בונבוניירה 
    ₪ 19.8פרלינים , שמן זית   ₪ 29.5גרם  150דבש גלילי , שמן זית  .ניתן להשתמש כמארז לתלושים  .מארז מתנה אביבי שישמח כל מקבל

   
  AG2861-2                           מארז תפוחן ועוגה   AG2861-1                                 ממארז תפוחן

  .כולל מתכון לעוגת דבש  .באריזת מתנה ומפצח אגוזיםפורס תפוחים 
  ₪ 20  ₪ 15  .כולל מתכון לעוגת דבש  .פורס תפוחים ועוגת דבש באריזת מתנה
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 AG1221         או פותחן יין ממתכת  משאבת ואקום + יין 

  AG1205                      וגריסינייין   
  AG1201                       יין במארז    

בשקית נייר גריסיני יין אדום לבחירה ו  .שקית נייר מהודרת, משאבת ואקוםפותחן יין מנוף ממתכת או , יין אדום מתאים כמתנה  ,טובהגלויית שנה אדום בשקית נייר מהודרת עם יין   . מהודרת   ...ללקוחות שי, לתלושים נלוות
 ברקן₪  27.5  יהונתן₪  22.5 ברקן₪  35  יהונתן₪  30 ברקן₪  43  יהונתן₪  38

    

      
  AG2487    50' מינ              שפעעץ ה  JADE TREE    AG2479 -עץ האושר  AG2485    50' מינעץ האהבה         

    .צלופןלעציץ קטן בכלי קרמיקה באריזת מחיר ". עץ האהבה"זרועות ולכן נקרא שונות של אוהבים חבוקים שלובי ויות פיסוליות הגזע המיוחד יוצר דמ  !איחולי אהבה לכולם

  'יח 50'  מינ  .ארוז בצלופן. מ"ס 8*8מחיר לעציץ קטן בכלי כ . שוואימסמל את האושר לפי תורת הפנג   !לחגאיחולי אושר 

!לשנה כלכלית מוצלחת במיוחד מחיר לעץ קטן . מסמלים ברכה כלכליתהרבים ודמויי המטבעות  העלים  .באריזת צלופן, בכלי קרמיקה  
 

25 ₪  21  ₪ 21  ₪  
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  AG2212   200' מינ       נשיקות בצנצנת  AG2770             עוגת דבש ועציץ   AG2800                         ראש דשא

   ג העציץ"ניתן למיתוג ע  .וברכת חג שמח  ,מח בעציץ לבןראש דשא צו  הכי צומח שיש

: ר כל אחד מעציצי האיחוליםניתן לבחו  הסביבהלשמירה על איכות " ירוק"במארז    אדמה לשמירה על הסביבהבמארז מתכלה עשוי מקמח תפוחי וארוז  עוגהמגיע עם  .או כסףאושר 

      .ניתן למתג בתוספת תשלום  .צנצנת מלאה בנשיקות  מארז לחג
  

 ₪ 11מ  "ס 7.5*9צנצנת  ₪  33 ₪  9.5
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   AG5055-1                                                                 מאג סיליקון

, פרלינים 8 אחיזה ומכסה סיליקון עם מאג עם רצועת   .באריזת צלופן למתנה
  

23 ₪   
    

    
  AG3000-1   100: 'מינ  מטבעות שוקולד   -מארז ברכות AG3000  'יח 500' מינ                         מטבע שוקולד ממותג

צלופן או ,ניתן לארוז כל כמה מטבעות בשקית אורגנזה  .ץ"כשר בד. מטבעות כסף או זהב   מ"ס 4קוטר  .כולל מיתוג בצד אחד   .עם הטבעה או הדפסה של מסר או לוגו !שוקולד משובח   .בתוספת תשלום, רשת
  

  .ניתן למתג את המטבעות במיתוג אישי בתוספת מחיר  .במארז מתנה  .שלום, פרנסה, ברכה ,אושר, שפע, בריאות, שמחה  :חלבי עם ברכות/מטבעות שוקולד פרווה 7
  

1.6 ₪ 15   ₪  
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  קצת תשומת לב 
  נשיקות ממותגות

  .'יח 50' מינ .כשבועיים -זמן אספקה. כיתוב וצבע לפי בחירה! או כיתוב/ג הנשיקה של לוגו ו"הדפסה אישית ע
   

  AG2857שקופה       מזוודה אריזת  AG2857אחת         נשיקה אריזת AG2857            שלישייה אריזת
בנגיעה אישית , נשיקות יחודיות לבנות  3, נשיקות 3אריזת צלופן עם   עמים וצבעיםבמגוון ט   .מ"ס 3.5קוטר כ   .לבנות 3ואחת צבעונית או 

  .מ"ס 5קוטר כ   גדולה אריזת צלופן עם נשיקה לבנה  במגוון טעמים וצבעיםבנגיעה אישית , נשיקות יחודיות

 .מ"ס 3.5קוטר כ   .קותנשי 6עם  PVCאריזת מזוודת   במגוון טעמים וצבעיםבנגיעה אישית , נשיקות יחודיות

5.6 ₪  ₪ 3.8  9.4  ₪  
    

   
 AG2857            ל"מ 390בצנצנת  AG2857            ל"מ 720בצנצנת  AG2857ל         "מ 212בצנצנת 

עיםבמגוון טעמים וצבבנגיעה אישית , נשיקות יחודיות .נשיקות 10בצנצנת מקסימה כ   .מ"ס 8*8מידות כ     

ניתן , נשיקות 40בצנצנת מקסימה כ  במגוון טעמים וצבעיםבנגיעה אישית , נשיקות יחודיות . להשתמש כמתנה משרדית  

.נשיקות 20בצנצנת מקסימה כ  במגוון טעמים וצבעיםבנגיעה אישית , נשיקות יחודיות .מ"ס 10*10מידות כ     
18.5 ₪  55  ₪ 33.5  ₪  
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במוצרים שלא מצוינת אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת . מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה  .למשטח₪  280, לקרטון₪  30 -הובלה  :תוספות        .בתוספת תשלום) לוגו(מיתוג   .תשלום
  .הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות

  www.Allgifts.co.il: אתר     sales@allgifts.co.il: מייל  03-9416051:   פקס  03-9416053:     'טל  ת חולון"אז, 220ביתן , 34ר החופ  AllGiftsצוות     ,בברכה    ח"טל  .ועשויים להשתנות מעת לעת 23/08/2016המחירים נכונים לתאריך   ).אלא אם מצוין אחרת(יחידות  20מינימום הזמנה למוצר   .מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך  .₪ 1000מינימום הזמנה למוצר  .₪ 3000המחיר למינימום הזמנה של   .מ"המחירים אינם כוללים מע  :תנאים

   


