


SMARTWATCH FIT PRO 
CN290920  

O relógio inteligente a prova 
d’ água com várias funções 
para monitorar o corpo e o 
celular ao alcance do pulso! 
Meça quilômetros percorridos, 
calorias gastas, batimentos 
cardíacos, passos, qualidade 
de sono, atenda chamadas, 
Facebook, Twitter e diversas 
outras funções disponíveis!

Whatsapp

Medidor de 
passos

Monitor 
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Despertador

Tela touch 
screen

Lembrete 
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SMARTWATCH FIT 
CN8975

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.

Powerbank por indução com ventosas para uma 
fixação segura. Sem fios! Brinde inovador com 
4000Mah. Ideal para uma rotina conectada e 
sofisticada. Carregue seu celular enquanto usa! 

POWERBANK 
VENTOX PLUS 
WIRELESS
CN1232

4000 mah
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HEADPHONE 
QUIET CONFORT
CN74308

Dispositivo com conexão sem fio, fones 
acolchoados, microfone integrado, estrutura 
dobrável e carregamento USB! Ideal para uma 
experiência de som exclusiva! Muito mais 
liberdade para escolher sua música preferida. 
Conexão bluetooth com até 10 metros de 
alcance em campo aberto. 
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LEGNA
CAIXA DE SOM 
BLUETOOTH 3W
CN33263

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.

ACQUASOUND! GARRAFA 
COM SPEAKER BLUETOOTH
CN278541
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Caixa de som com microfone, 
acabamento em bambu, função 
para atender chamadas, controle 
de volume, conexão à playlist 
do dispositivo móvel e rádio FM. 
Capacidade: 400mAh.



SUPORTE DE 
CELULAR FLEXÍVEL 
CN09876

Suporte de celular ajustável  para mesa e encaixe 
universal para smartphones. Perfeito para vídeo 
conferências, zoom e home office.

ERGOS - SUPORTE DE 
CELULAR E TABLET  
CN15482

Suporte para celular e tablet, ajustável  100% 
em ângulo e altura. Superfície antiderrapante de 
silicone. Estrutura dobrável e fácil de transportar. 



PASTA CONNECT 
FLEXY 
CN1071

Pasta executiva para organizar 
a rotina! 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

CANETA 
SPRAY 
CN45894

Novidade!  
Leve segurança  
onde estiver com 
a Caneta Spray 
Álcool. 
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Design Exclusivo! Parece Lápis? 
Conjunto de caneta e lapiseira ecológico, 
produzido em madeira reciclada. 
Acompanha estojo em cartão. 

CADERNO 
WOOD
CN4789

Caderno exclusivo com design 
Wood, 96 folhas, sem pautas. 
Anote suas ideias com estilo.
Tamanho: 21x14,5 cm

CONJUNTO 
CANETA E 
LAPISEIRA 
ECOWOOD
CN24

CADERNO 
LINEN
CN44897

Caderno e esferográfica com revestimento 
em cortiça, sem pautas. Surpreenda seus 
colaboradores e clientes com esse brinde 
sustentável! Tamanho: 21x14 cm

Tamanho: 21x14 cm

CADERNO CORK
CN9514

CADERNO LINEN
CN44897



HELLO!  
MINI LIGHT BOX
CN3385

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 até 
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. 

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. 

MINI LIGHT BOX 
CINEMA
CN1070



IDEIA 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!

Com cerdas de silicone e 
controle de intensidade, esta 
esponja é capaz de limpar, 
hidratar e relaxar a pele com 
apenas 2 usos ao dia. Este 
produto acompanha um case 
e carregamento via USB.

MASSAGEADOR 
FACIAL 
CN290120



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. 
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MOCHILA  
TECH OFFICE
CN2438

Mochila Tech 
Office com 
suporte para 
powerbank e 
saída USB para 
recarregar 
celulares.



MOCHILA ZYP
CN3698

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

MOCHILA USB 
ANTIFURTO 
BOBBY
CN17890

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. PORTA USB 

INTEGRADA
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MOCHILA  
TRAVELLER
CN160120

Mochila Laptop com porta USB para
carregadores de celular. Em tecido de 
alta qualidade, dois compartimentos com 
zíperes, acolchoada internamente, alça 
de mão em alumínio e alças backpack
ajustáveis. Medidas:  43x30x10cm

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 NOMAD
CN195472



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

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

MOCHILA TROLLEY 
4WHEELS
CN19783



NECESSAIRE 
TECH DIGITAL 
CN4563

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

NECESSAIRE SKY PLUS
CN4569

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



GARRAFA 
VITRO 
CN30303

Garrafa em vidro 
borosilicato. Foodgrade, 
520ml, luva  neoprene 
para proteção das 
mãos e  preservar a 
temperatura da bebida 
por mais tempo.
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GARRAFA ATRIUM
CN09042020

Garrafa com 660 ml e alça  
na tampa! Corpo de alumínio  
e tampa de rosca translúcida.



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 
SPECTRA
CN20775
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Garrafa em metal 
com 700 ml, 
proteção bocal e 
alça de mão.  Em 
momentos onde 
a hidratação é 
fundamental!

GARRAFA
SWELL METAL
CN17241

Design exclusivo, 
corpo de metal. 
Mantém a 
temperatura 
gelada/fria por  
mais tempo. 
Capacidade: 750ml. 
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GARRAFA HYBRID 
CN7414

Garrafa com design exclusivo, ideal para uma 
rotina executiva com estilo no trabalho e academia. 
Detalhes em inox, alça para transporte. 700ml.
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GARRAFA 
SINGAPURA 
WHITE 
CN1177

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

GARRAFA SLIM
CN3616

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



COPO SILICONE 
POCKET
CN2806 

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!
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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.
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KIT CANUDO 
SILICONE 
CAPSULA 
CN040920

Kit ecológico 
com canudo 
em silicone 
dobrável, case 
protetora e 
escova para 
limpeza.
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WHATSAPP: (11) 94486-0288 

SP (11) 4063-5572 | (11) 4200-1290

RJ (21) 2529 9600 | MG (31) 3261-1323

BRASIL 0800 021 9600 | 0800 9401323

VENDAS@LUMINATI.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES

SOBRE PRODUTOS 

& ORÇAMENTOS
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