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.
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mochilas

MOCHILA ANTIFURTO
USB BIZZ
CN8521

Mochila antifurto com cadeado e design business
exclusivo com porta laptop, zíper embutido,
abertura 180° e conexão USB externa para
carregar seu celular. Mochila espaçosa e versátil
podendo ser usada como pasta ou backpack
de acordo com o seu dia a dia.

new

mochilas
CORES DISPONÍVEIS
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9

ANTI-ROUBO

ÓTIMO
BALANÇO
DE PESO

ANTI-CORTE

ZÍPER
EMBUTIDO
REFORÇADO

TIRAS
AJUSTÁVEIS

RESISTENTE
A CHOQUES

DESIGN
AVANÇADO DOS
BOLSOS OCULTOS

REPELENTE
A ÁGUA

FÁCIL
ACESSO

FAIXAS
REFLEXIVAS
DE SEGURANÇA

ABERTURA
COM ÂNGULOS
AJUSTÁVEIS

PORTA USB
INTEGRADA

MOCHILA USB
ANTIFURTO
BOBBY

MOCHILA USB LOCK ANTIFURTO

CN17890

Mochila antifurto super segura,
protege seus pertences através
do cadeado. Possui conexão USB
externa para carregar celular ao
caminhar e bolso especial para laptop.
Sua frente é impermeável, costas
ergonomicamente acolchoadas
e abertura 180° de acesso
completo ao interior da mochila.

CN111702

new

mochilas
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.

CORES DISPONÍVEIS
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11

MOCHILA CIELO

MOCHILA ZYP

CN4851

CN3698

Mochila laptop executiva com detalhes cinza.
Possui porta notebook, bolsos laterais, três
compartimentos com zíperes, alça de mão,
alças backpack acolchoadas e ajustáveis.

mochilas
12

new

Lançamento! Mochila com
design business em tecido
mescla, porta laptop, bolsos
e abertura total em zíper para
fácil visualização do interior,
espaçosa e confortável.

13

MOCHILA NOMAD
CN195472

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
DESIGN
ALUMINUM USB
CN1073

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. Medidas: 44x33,5cm

mochilas

MOCHILA ZACK
CN78941

Mochila Zack backpack,
interior forrado e
almofadado, bolsos
frontais e compartimento
para notebook. Medidas:
295 x 390 x 100 mm.
CORES DISPONÍVEIS
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MOCHILA LOOP
CN7458

new

mochilas

MOCHILA BOLD USB
CN1072

Novidade! Mochila Handbag em
design elegante e versátil com
porta laptop, bolsos frontais,
laterais e espaçoso compartimento
interno. Utilizado como backpak
e bolsa de mão, perfeito para
um dia a dia dinâmico.

Ampla Mochila laptop em nylon de alta qualidade com exclusivo
relevo anatômico para as costas. Porta USB para carregar celular,
três compartimentos com zíperes reforçados, forro interno,
alça de mão e alças backpack reguláveis antitranspirante.

16

17

MOCHILA
JOURNEY
CN6545

Mochila com porta notebook, bolso especial de
fácil acesso para celular, interior espaçoso e bolsos
laterais. Mochila moderna e prática para levar
seus pertences com praticidade e organização.

MOCHILA
METRO

Mochila executiva com porta notebook, bolsos frontais,
laterais e compartimento espaçoso para carregar seus
itens com conforto, organização e design moderno.

CN1478

CORES DISPONÍVEIS

new
mochilas
new
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19

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.

mochilas

MOCHILA
URBAN LAPTOP
CN17941

20

Mochila em nylon, com compartimento para
notebook e diversos bolsos e divisórias.
Mochila Urban é ideal para o seu dia a dia no trabalho.

21

MALA
VOYAGER

new

CN0530

360º

MOCHILA TROLLEY 4WHEELS
CN19783
Mala de bordo, material resistente e ideal para carregar
seus pertences. Conta com sistema 4 rodas de 360°
para um fácil transporte e cadeado de zíperes embutido,
garantindo a segurança dos seus itens. Acompanha alça
de mão e puxador retrátil. Medida: 53 x 25 x 29cm

mochilas

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

360º

MALA DE RODAS
360º TITANIUM
CN78965

Mala de bordo com 4 rodas 360º,
textura rígida, alça retrátil, cadeado
com segredo protegendo seus
pertences. É a escolha perfeita
para levar em suas viagens sem
se preocupar com o tamanho,
ela já se encontra nos padrões
estabelecidos pela ANAC.
Medidas: 33cm x 21cm x 55cm

22

PASTA JOB
CN8888

new
Pasta com compartimento
especial para notebook,
bolsos laterais, alça de mão
e ombro que permitem mais
praticidade no transporte.

23

BOLSA SPORT TRAINING

MOCHILA EXTREME SPORT

CN1997

CN9856

new

Mochila esportiva com porta notebook, amplos compartimentos,
costas anatômicas e acolchoadas. Ideal para proﬁssionais
multitarefas com estilo de vida esportivo.

new

mochilas

Bolsa esportiva em
polister com alças
de ombro e de mão,
bolso frontal e lateral.
Medida:49x23,5

new

BOLSA ITALIAN
CN022019
CORES DISPONÍVEIS
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Bolsa de viagem esportiva produzida em poliéster
300D e 1680D com bolso lateral para sapatos, fundo
de placa semi-rígida, alça de ombro ajustável e
acolchoada para transporte confortável e prático.

CORES DISPONÍVEIS

25

MOCHILA DOBRÁVEL ADVENTURE
CN8956

new

Mochila dobrável e impermeável para situações imprevistas, não é
preciso de muito espaço para guarda-la. Possui bolso frontal e bolsos laterais.
Excelente escolha para carregar seus pertences em atividades físicas e ao livre.

CORES DISPONÍVEIS

GYM BAG FIT
CN41789

mochilas

Gym Bag Fit para
amantes do Esporte.
Sacola modelo
mochila, com bolso
frontal e saída para
fone de ouvido.

CORES DISPONÍVEIS

new

BOLSA CARRY ON DOBRÁVEL
CN1503

new

Bolsa de viagem dobrável confeccionada em poliéster.
Modelo carry on com alças de mão, encaixe para
puxador de malas, bolso superior espaçoso e bolso
frontal para guardar o próprio produto. Sua mala de
mão nunca foi tão simples de guardar e carregar!
Medidas aproximadas: 48cm x 32cm x 16cm

CORES DISPONÍVEIS
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squeezes

GARRAFA
BLACK 450ML
CN1254

Garrafa em design exclusivo de
alumínio, tampa de rosca e 450ml.
Brinde ideal para uso externo
e em escritório. Hidrata-se
com design e inovação.

squeezes
new

CORES DISPONÍVEIS
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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

GARRAFA
SWELL
METAL
CN17241

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

squeezes
CORES DISPONÍVEIS
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33

GARRAFA SWELL CLEAR

GARRAFA
TORONTO

CN17141

CN178962
Garrafa Esportiva
em policarbonato
e tampo de inox.
Capacidade: 700ml

Garrafa Toronto um brinde
para seus clientes mais
esportivos. Possui tampa
rosqueada com trava
e capacidade 600ml.

CORES DISPONÍVEIS

squeezes

GARRAFA PUMP
FREEZE 700ML

new

CN1206

Garrafa em design
esportivo e moderno
com tubo gel-freeze,
capacidade 700ml. Ideal
para atividades físicas
e manter sua bebida
gelada por mais tempo.

CORES DISPONÍVEIS
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CORES DISPONÍVEIS

GARRAFA SPECTRA
CN20775

Garrafa em metal, com 700ml e
alça de mão. Em momentos onde
a hidratação é fundamental.
CORES DISPONÍVEIS

GARRAFA COOL SPORT
COM TOALHA

new

CN9878

new
squeezes
Lançamento! Garrafa com design
esportivo, 750ml. Acompanha
toalha ﬁ tness e suporte para
celular. Ideal para atividades
físicas e ao ar livre.

CORES DISPONÍVEIS
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GARRAFA
ACQUA

GARRAFA FRUIT
CN1527

CN3617
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

CORES DISPONÍVEIS

CORES DISPONÍVEIS

squeezes

GARRAFA SLIM
CN3616

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

GARRAFA PILL
CN707075
Garrafa de água com organizador de pílulas possui sete
compartimentos para armazenamento. O porta comprimidos é
removível. Capacidade: 600 ml. Ideal para práticas esportivas.

CORES DISPONÍVEIS
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GARRAFA
SINGAPURA
INOX
CN1179

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
SINGAPURA WHITE
CN1177

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

squeezes

GARRAFA
SINGAPURA FROST

CORES DISPONÍVEIS

CN1178

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.

CORES DISPONÍVEIS
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new

GARRAFA HYBRID
CN7414

new

GARRAFA TUBE
CN8525

squeezes

Garrafa portátil, 300ml,
com design exclusivo!
Perfeita para acompanhar
nos treinos e atividades
físicas. Cabe dentro
da sua bolsa!

CORES DISPONÍVEIS

Garrafa com design exclusivo, ideal para uma
rotina executiva com estilo no trabalho e academia.
Detalhes em inox, alça para carregar. 700ml.

42

CORES DISPONÍVEIS

43

GARRAFA
CEDAR
CN3101

new

Garrafa Cedar em aço inoxidável e detalhes
em madeira com capacidade de 750 ml.
Em design moderno e elegante, este squeeze
é perfeito para qualquer ambiente.

squeezes

GARRAFA
CARABINER
ALUMINIUM

new

CORES DISPONÍVEIS

Garrafa em alumínio com
mosquetão, 500ml. Ideal para
manter a temperatura da bebida
preservada por mais tempo.

CN2229

GARRAFA
K ANTEEN
WOOD
CN2019

Squeeze de metal
com tampa rosqueável
vedação em silicone,
detalhes em madeira.
Capacidade: 600ml.

CORES DISPONÍVEIS

CORES DISPONÍVEIS

new
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COQUETELEIRA BALL
CN7707

new

Coqueteleira para
brinde com capacidade
de 600ml. Ideal para
preparar seu Shake
antes ou pós malhação,
a coqueteleira conta
com medidas em ml e
oz, detalhes em relevo
nas laterais e mola para
misturar. A tampa é de
rosca e possui uma trava,
basta levantar para beber.

COPO SHAKE COM CANUDO
CN7894

squeezes

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

CORES DISPONÍVEIS

CORES DISPONÍVEIS

GARRAFA LUCENT
CN1710

CUP STARS
CN1717
Copo resistente
com capacidade
de 500ml, tampa
e canudo rígido.

new

Garrafa Lucent com canudo,
770ml, trava de borracha
na tampa e alça para
fácil transporte.
Modelo transparente
produzido em
polipropileno.

CORES DISPONÍVEIS

46

47

CANECA OXFORD
new

CN2903

Caneca inoxidável com capacidade
de 350ml. Estrutura dupla e tampa
com vedação, preserva a temperatura
da bebida por mais tempo.
CORES DISPONÍVEIS

CANECA
WHITE NEW
CN2789

Caneca inox
mantém sua
bebida aquecida.
Capacidade: 400ml.

squeezes

COPO ANTIQUEDA PAREDE DUPLA
new

CN10081

Copo antiquedas para
brinde com parede
dupla em polipropileno,
tampa protetora e alça
de silicone. Este copo
personalizado possui
sistema de ventosa na
parte inferior do copo,
prevenindo quedas.
Capacidade: 500 ml

CANECA TÉRMICA INOX
CN009
Ideal para levar sua bebida
quente ou café quando em
movimento ou no carro.
Capacidade: 375ml.

CORES DISPONÍVEIS
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Eco +
Sustentável

+ECOLÓGICO

+SUSTENTÁVEL

+REUTILIZÁVEL

+PORTÁTIL

COPO SILICONE POCKET
CN2806

eco + sustentável

Copo em silicone com design retrátil,
ultra portátil e reutilizável, 350ml
de capacidade, utilizável do café ao
sorvete, do quente ao frio. Brinde
ecológico moderno e tendência para
um consumo e rotina mais consciente.
Sustentabilidade para levar na bolsa
ou no bolso. Recuse descartáveis!

CORES DISPONÍVEIS

new

52

53

COPO SILICONE
RETRÁTIL ECO
CN2807

Copo silicone
retrátil com design
personalizado e 200ml
de capacidade.
Brinde ecológico na
medida certa para
um dia a dia mais
consciente e prático.

CANUDO SILICONE
CN9632

eco + sustentável

Canudo silicone com case exclusivo.
Brinde ecológico e reutilizável em
design moderno e prático para
acompanhar no dia a dia.

new

new

CORES DISPONÍVEIS
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CANUDO
INOX DOBRÁVEL
CARABINER

new

CN7854

eco + sustentável

Canudo Inox, modelo
retrátil, detalhes em silicone,
escova para higienização
e case para carregar com
carabiner. Fácil transporte,
ideal para levar em bolsas
e chaveiros. Suas escolhas
sustentáveis sempre à mão.

eco+
56

CORES DISPONÍVEIS
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CANUDO INOX
SUSTENTÁVEL
CN3098

Canudo inox com
design curve de 20
cm. Presenteie de
forma sustentável.

new

CONJUNTO
CANETA E
LAPISEIRA
ECOWOOD
CN24

eco + sustentável

new

KIT SUSTENTÁVEL CANUDO INOX
CURVADO + ESCOVA
CN3004

Design Exclusivo! Parece Lápis? Conjunto
de caneta e lapiseira ecológico, produzido em
madeira reciclada. Acompanha estojo em cartão.

Kit sustentável: canudo inox
com design curve, escova para
perfeita higienização e embalagem
ecológica. Carregue sempre com
você e recuse descartáveis!

CONJUNTO CANETA
E LAPISEIRA GREEN
CN3575

Kit ecológico caneta e
lapiseira em bamboo com
ponteira e clip metalizado.

new

59

CADERNO CORK
new

CN9514

CADERNO WOOD
CN4789

eco + sustentável

Caderno exclusivo com design
wood, sem pautas. Anote suas
ideias com estilo e qualidade!

Caderno e
esferográﬁ ca
com revestimento
em cortiça, sem
pautas. Surpreenda
seus colaboradores
e clientes com esse
brinde sustentável!

new

PASTA CORTIÇA
CN2506

Pasta A4 executiva com design em cortiça.
Acompanha bloco 20 folhas marﬁns não
pautadas, suporte para caneta e porta cartões.
Medidas aproximadas: 23,9 cm x 30,7 cm x 1,7 cm

60

new

CUBO
ECOLÓGICO
CN13158

eco + sustentável

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

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.

CORES DISPONÍVEIS

SACOLA ECOLÓGICA
CN128

Sacola retornável em lona
crua, ecologicamente correta.
Medida: 34x29cm.

PENDRIVE
BAMBOO 8G
CN8795

Capacidade de 8G.

62

63

Personal
Gifts

MINI BOX LIGHT
CINEMA
CN1070

Mini Luminária de mesa para
deixar sua mensagem original
com números, caracteres e emojis.
Escreva seus recados de maneira
diferente e criativa.
Caracteres: 82 Letras e Emojis
Tamanho: 10,7x15,2x4,2
*Funciona com pilha AAA,
não inclusas.

HELLO! MINI LIGHT BOX
CN3385

Personal Gifts
Mini Light Box Hello! Um brinde original e criativo! Deixe seu recado,
reescreva e apague quantas vezes desejar. Mini luminária de mesa, inclui 3
pilot coloridos com apagador, com os quais seus clientes podem escrever uma
lista de tarefas, um lembrete ou ate um desenho decorativo especial. Quando
você acende a luz sua marca e seu brinde tornam-se um verdadeiro item de
conversação. Tamanho:15x11x3,7cm *Funciona com pilha AAA, não inclusas.

66

67

NECESSAIRE
SK Y PLUS
CN4569

Personal Gifts

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 vôos. Pesagem
precisa, design atrativo.

new

Necessaire em design exclusivo com
divisórias e cabide para pendurar.
Espaçosa e perfeita para organização
dos seus itens. Medidas:23x15x17cm

68

69

BAG IN BAG ORGANIZADOR
DE BOLSA

NECESSAIRE SIMPLY
CN7841

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

CN195474

Personal Gifts

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

CORES DISPONÍVEIS

CORES DISPONÍVEIS
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LUNCH BAG
CN0712

new

Lunch bag térmica dobrável
com tecnologia non-woven com
fechamento em velcro e 3 litros de
capacidade. Brinde personalizado
ideal para quem busca praticidade e
segurança ao levar suas refeições.
CORES DISPONÍVEIS

BOLSA
TÉRMICA
DOTS
CN195485

Personal Gifts

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

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.

CORES DISPONÍVEIS
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BOLSA TÉRMICA WAVE
CN8527

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.

JAQUETA LIGHT
TECH
CN195478

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

GARRAFA COOL SPORT
COM TOALHA

new

CN9878

Personal Gifts

TOALHA FRESH
SPORT
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

CORES DISPONÍVEIS

Lançamento! Garrafa com design
esportivo, 750ml. Acompanha
toalha ﬁ tness e suporte para
celular. Ideal para atividades
físicas e ao ar livre.

CORES DISPONÍVEIS
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75

LUMINARIA
MUSHROOM
CN87941

Personal Gifts

OCULOS DE SOL SUNNY
CN8974
Óculos de sol Sunny com proteção de
400 UV, disponível em diversas cores.

76

CORES DISPONÍVEIS

Luminária de mesa com design clean e moderno. Esta luminária
apresenta perfeita sensação de aconchego em qualquer ambiente.
Sua marca sempre perto do seu cliente. Medidas: 19 x10x12cm
*Funcionamento da lâmpada com 3 pilhas AAA. Pilhas não inclusas.

77

GUARDA
CHUVA
INVERTIDO
CN441

GUARDA
CHUVA RAIN
CN19110

Personal Gifts

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

Guarda Chuva Invertido possui um mecanismo inovador permitindo
que o usuário não se molhe ao entrar e sair de ambientes devido
a sua abertura invertida, quando feito o movimento para fechar.
Confeccionado em tecido de nylon impermeável.

CORES DISPONÍVEIS
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Tech + Mobile

POWERBANK
VENTOX PLUS
WIRELESS

new

CN1232

POWERBANK
VENTOX 4000
CN7045

Tech + Mobile

Carregador de celular slim com ventosa, possui
toda energia necessária para manter seu Iphone
e Smartphones carregados. Mantém seu aparelho
ﬁ xo no powerbank enquanto carregando, sem
fazer volume. Capacidade: 4000Mah.

4000 mah

4000 mah
Novidade! Powerbank por indução
com ventosas para uma ﬁ xação segura.
Sem ﬁ os! Brinde inovador com 4000Mah.
Ideal para uma rotina conectada e soﬁstica.
Carregue seu celular enquanto usa!

82

CORES DISPONÍVEIS
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SMARTWATCH FIT

CORES DISPONÍVEIS

Whatsapp

CN8975

new
Smartwatch com multifunções,
monitor de batimentos,
visualização de mensagens,
pressão arterial, monitor de
calorias, despertador e outros.
Carregamento por USB,
simples e prático.
Brinde esportivo ideal
para acompanhar seu
estilo de vida.

Lembrete de
sedentarismo
Medidor de passos
Monitor de
frequência cardíaca
Monitor de sono
Despertador
Lembrete de ligação
Tela touch screen

Tech + Mobile

Localizador
de pulseira

12:30
12.000
128
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POWERBANK
ENERGY

POWERJAM 3X1 COM BLUETOOTH POWERBANK + CAIXA DE SOM + SUPORTE

CN78965781

CN1974

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

PowerJam com Bluetooth
para brinde funciona como
suporte de mesa para celular,
carregador com capacidade de
2000 Mah e caixa de som para
ouvir suas músicas preferidas.

2000 mah

3000 mah
Tech + Mobile

KIT TRAVEL
ENERGY
CN178947

Kit Energy – 1 Case,
1 Power Bank 5200mah,
1 Adaptador Residencial,
1 Adaptador Veicular e
1 Cabo de 3 pontas.

CORES DISPONÍVEIS

5200 mah
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CARREGADOR ROBOT
CN14203

new

POWERBANK
SLIM DIGITAL

new

CN1005
Bateria portátil com capacidade de 1.800 mAh.
Com tempo de vida ≥ 500 ciclos e cabo USB/
microUSB para carregar. Sua capacidade
de armazenamento e facilidade de portar
garante que não ﬁ que sem bateria.

Powerbank executivo
compatível com celulares,
tablets, câmeras e etc.
Possui visor digital com
indicador de carga, duas
portas de saída USB e
6000Mah de capacidade.

6000 mah

Tech + Mobile
CORES DISPONÍVEIS

1800 mah
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PORTA CARTÕES SMARTFONE
PARA CELULAR

RINGSUPORTE
PARA
CELULAR

CN78412

CN70410

Porta Cartões Smartfone com adesivo para
anexar ao seu celular, material em PVC.
Gramatura: 020mm. Medidas: 6x9 cm

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°.

CORES DISPONÍVEIS
CORES DISPONÍVEIS

Tech + Mobile

HUB USB ROUND
CN1721

PORTA CARTÃO
ROPE
CN4570

Porta Cartões Rope em
silicone com cordão e
suporte para smartphone.

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.

CORES DISPONÍVEIS
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SUPORTE PARA
CARRO MAGNET 360º
CN7049

Suporte universal para smartphones.
Basta encostar seu aparelho para uma
perfeita aderência. Rotação total 360º,
proporcionado ao usuário um melhor
ângulo de visão.

NECESSAIRE
TECH DIGITAL
CN4563

Tech + Mobile

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 usa o
seu dispositivo sem que
caia no chão ou no rosto.

CORES DISPONÍVEIS
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new

Lançamento. Necessaire
multifuncional ideal para
transportar seus acessórios
digitais de forma organizada
e prática em suas viagens.
Excelente opção para quem
está cansado de ﬁ os e
dispositivos eletrônicos
perdidos ou embolados.
Medidas : 25cm x 18cm x 10cm
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WEBCAM COVER
new

CN48792

Capa de segurança para
webcam personalizada
com mecanismo slide.
Brinde ideal para
proteção e privacidade
de imagem ao utilizar
seu smartphone.

CARREGADOR
WIRELESS
TOTALPRINT

CORES DISPONÍVEIS

CN1474

Tech + Mobile
94

SELFIE RING
CN2606

Powerbank com tecnologia
por indução, com superfície
totalmente personalizável.
Brinde tecnológico ideal para
uma rotina prática e sempre
conectada! Entrada 5V/2.0A e
Wireless Output: 5V/1.0A 5W

new

Selﬁ e Ring para selﬁ es perfeitas!
Bateria recarregável por cabo USB.
Compatível com smartphones e
tablets. Tendência em brinde para
registrar todos os momentos com
maior qualidade e iluminação.

new
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PENDRIVE
SUPERTALENT
8GB

PENDRIVE
ACRÍLICO 8G
CN17613

CN2101
Pen drive 2D em acrílico,
corte a laser e impressão
digital UV. Modelos
com tampa ou retrátil.
Capacidade de 8G.

Pen drive para brinde
no modelo Super
Talent com 8 GB
de capacidade.

PENDRIVE
CANIVETE 8GB
CN240C

Tech + Mobile

CANETA
PENDRIVE
SWISS
CN19102016

Caneta pendrive com
capacidade 8GB.
Leve todos os seus
arquivos com você!
Ideal para reuniões.
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Headphone &
Caixas de Som

ECHO- CARREGADOR
CELULAR + CAIXA DE SOM
BLUETOOTH
CN7531

Headphone & Caixas de Som

3000 mah

new

new

CAIXA DE SOM
SYMPHONY
CN2569

Caixa de som Bluetooth
com suporte para celular.
Brinde tecnológico
com 3W de potência,
perfeito para escutar suas
músicas com qualidade
e praticidade enquanto
visualiza seu smartphone.

100

Caixa de som + Powerbank
por indução com design
ecológico e 3000mAh.
Brinde tecnológico inovador
para escutar suas músicas
em alta qualidade e sem pausas,
enquanto carrega
seu celular. Mantenha-se
conectado ao som da sua
playlist favorita.

ACQUASOUND!
GARRAFA
COM SPEAKER
BLUETOOTH
CN278541

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.

Headphone & Caixas de Som
CORES DISPONÍVEIS
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103

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 ﬁ os.
O carregamento é feito
através do próprio estojo.

AIRPOD PLUS
CN2036

Headphone & Caixas de Som

Airpod conexão via
Bluetooth, design
ergonômico com estojo
carregador. Brinde
tecnológico inovador,
perfeito para escutar
suas músicas favoritas no
seu dia a dia. Fone perfeito
para utilizar em
atividades físicas, sem
a preocupação com ﬁos
e livre mobilidades.

new

104
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CAIXA DE SOM
BLUETOOTH TRAMA
CN15897

CAIXA DE SOM
ACQUA
CN90876

Caixa de som Bluetooth Trama permite a
transmissão de música sem a necessidade de ﬁ o.
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 à prova d’água
com ventosa para ﬁ xação.
Reproduz as músicas do
seu smartphone e tablet via
bluetooth com um som incrível.

Headphone & Caixas de Som

CORES DISPONÍVEIS

CAIXA DE SOM
BLUETOOTH
METALSOUND

Caixa de som em metal, Bluetooth ,com
entrada mini USB para carregar a bateria,
3 Watts de potência, visor digital e rádio.

CN080527

CORES DISPONÍVEIS
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HEADPHONE
SOFT
CN1958763

Headphone & Caixas de Som

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

HEADPHONE
PICOLLO
BLUETOOTH
CN250518

Headphone Picollo Bluetooth permite que
transmita sem ﬁ o 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.

CORES DISPONÍVEIS
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gourmet

KIT QUEIJO
BRYSTOL
CN974

gourmet

KIT QUEIJO
SWISS

Kit queijo com quatro peças e base de madeira
que permite encaixar seus utensílios após o uso.

CN8574

KIT PIZZA VIP
CN1954107

Kit pizza com três peças
em madeira para cortar
e servir. Contém tábua,
espátula e cortador.
Personalização a laser.

Kit presente com estojo contendo tábua
de queijos em madeira e 4 facas especiais
em inox com cabo em madeira.
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113

KIT CHURRASCO AVENTAL
CN44
Kit avental para churrasco modelo Yard
com faca, luva, garfo, espátula,
pegador, saleiro e pimenteira.

gourmet

KIT CHURRASCO
BARBECUE
BAMBOO

new

CN78963

KIT
CHURRASCO
DOUBLE
CN17

Kit churrasco Double
com estojo com zíper,
faca e garfo com
cabo de madeira.

114

Conjunto em
bamboo para
churrasco
acompanha
faca e garfo.
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LUNCH BOX MARMITEIRA

MINI
LIQUIDIFICADOR
PORTATIL

CN19781

CN7840
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!

Mini liquidiﬁ cador
para preparar sua
bebida favorita no
trabalho, academia,
passeios e viagens.
Carregamento
via USB.

gourmet
CORES DISPONÍVEIS
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KIT VINHO CORTIÇA

KIT VINHO
DUETO

CN1595

new

CN2542
Kit vinho cortiça com design
elegante, saca rolhas, rolha
metálica, anel corta gotas
e anti gotejados.

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

gourmet

CHAMPANHEIRA
CN1278

Champanheira em
acrílico. Sua marca
presente sempre em
bons momentos!
Alça para transporte.
Capacidade: 3,5l
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COPO SALADS
CN71784

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

COFFE CUP
CN3027
CORES DISPONÍVEIS

gourmet

COPO PLANET
CN626

Copo de café personalizado
moderno e executivo.
Com capacidade de 450ml é ideal
para levar e manter sua bebida
quente durante o trabalho.

new

Copo em ﬁbra de bambo com tampa e banda de silicone.
Capacidade de 450ml, perfeito para levar sua bebida!

new

CORES DISPONÍVEIS
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portfólios
executivos

BLOCO FLEX Y
CN93712

PASTA
CONNECT
FLEX Y
CN1071

portfólios executivos

Bloco de anotações
em couro sintético, 80
folhas não pautadas.
Elásticos estrategicamente
colocados agarram suas
ideias e objetos pessoais
do dia a dia. Companheiro
ideal para suas reuniões.

Pasta executiva pra levar em todas as reuniões!
Tamanho A4, com placa para personalização,
espaço para smartphone, cartões, canetas
e outros pertences através de suportes elásticos.
Acompanha Bloco com folhas pautadas. Medidas:
31x22cm

CORES DISPONÍVEIS
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125

CADERNO
COLUMBIA
CN147896

Caderno para anotações com elástico,
possui suporte para celular e caneta.
80 folhas com pauta.
Medidas: 21x15,5x5cm.
Ideal para eventos corporativos!
*Não acompanha caneta e Smatphone.

PASTA
COLUMBIA
EXECUTIVA

Pasta executiva modelo A4.
Acompanha bloco com 20 folhas
pautadas, porta esferográﬁ ca, bolso
especial para celular e porta cartões.

new

CN2103

portfólios executivos
CORES DISPONÍVEIS
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CADERNO CORK
CN9514

Caderno e esferográﬁ ca com revestimento em cortiça,
80 folhas sem pautas. Surpreenda seus colaboradores
e clientes com esse brinde sustentável.

CADERNO WOOD
CN4789

new

portfólios executivos

Novidade!
Caderno exclusivo
com design Wood,
96 folhas, sem pautas.
Anote suas ideias com
estilo e qualidade.

CADERNO
MOLESKINE

Caderno modelo moleskine com capa dura personalizado
em couro sintético. Acompanha 160 folhas sem pautas
e porta caneta esferográﬁ ca.

CN19989

new
new

CORES DISPONÍVEIS
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portfólios executivos
130

KIT EXECUTIVO
VERANO

PASTA
MILLENIUM

CN1614

CN197811

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

Pasta executiva
textura em couro
Toledo. Internamente
possui bloco de notas,
compartimento para
armazenar porta
cartões, divisória para
folhetos e porta caneta.
Medidas aproximadas:
32 x 25 cm.

KIT HAIA
CN1954101

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

131

Fine Writing

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

CONJUNTO
CANETA E
LAPISEIRA
MUNDI
CN195490

CONJUNTO CANETA
E LAPISEIRA BLACK
CN17341

Fine Writing

Conjunto com caneta
esferográﬁ ca e lapiseira
(0,5) em metal. Design
executivo de alta
qualidade. Acompanha
estojo para presente.
Gravação a laser na
caneta e lapiseira.
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MUNDI
CN25879

Caneta esfero em aço
detalhes em relevo
e escrita suave.

134
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new

CANETA
PLATEAU EM
METAL

CANETA SPIRIT

CN178956

Caneta em alumínio com
embalagem tubinho de
papelão para presente.

CN006

Caneta em metal com
embalagem de veludo
para presente.

new
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CANETA HOOK
CN0208

Fine Writing

Caneta em metal com
mecanismo twist.
Design elegante
e moderno com
cromagem brilhante
e corpo exterior
laqueado matte.
Acompanha estojo!

new

CANETA SPRINT
EXECUTIVA

new

CN1106

Caneta em metal
com design executivo
e elegante. Ideal para
um dia a dia soﬁsticado
no escritório.
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Mais
informações
sobre
produtos &
or çamentos
SP (11) 4063-5572 | (11) 4200-1290
RJ (21) 2529 9600 | MG (31) 3261-1323
BRaSIL 0800 021 9600 | 0800 9401323
vendas@ luminat i .com . br

www.luminatibrindes.com.br

