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FONE YO! 
WIRELESS 
CN010722

Fone Yo Bluetooth com isolamento acústico para uma 
experiência exclusiva! Fones confortáveis e acolchoados, 
inteligente com desligamento automático após 5 min. De 
espera. Dobrável, botão para ajuste de volume e mudança de 
músicas. Carregamento USB! Fone livre de fios, com até 10m 
de alcance, proporcionando mais liberdade para ouvir sua 
música preferida. 

SOM E 
HEADPHONES

NEW



Qualidade Pro,  tecnologia 
wireless, conforto no 
acolchoamento e ergonomia, 
proporcionando uma experiência 
única para o usuário! Com 
desligamento automático após 5 
min sem uso. Autonomia de 12h 
de funcionamento. Escute suas 
músicas por um longo período 
de tempo! Luz LED, bateria 
recarregável USB e botões para 
ajustar volume e passar músicas. 

FONE BASS 
BLUETOOTH 
CN100622



AIRPOD PRO 
BLUETOOTH
CN33350

Airpod Pro é um fone sem fio de alta qualidade com 
conexão via Bluetooth 5.0 e até 10 metros de alcance. 
Com 3 horas de música sem parar, 0 Airpod Pro possui 
estojo para guardar os fones e recarregar enquanto não 
estão em uso. O carregamento do estojo via USB.

NEW
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Fone com conexão sem fio, acolchoados 
para maior conforto, 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.

HEADPHONE 
QUIET CONFORT 
CN74308



FONE 
AIRPOD 
BLUETOOTH
CN1508271

Fone Airpod Com tecnologia 
bluetooth 5.0, excelente 
qualidade de áudio e 
autonomia de bateria de até 
8h ininterruptas.
Este fone de ouvido para 
eventos possui um alcance 
de 10 metros e botões 
touch multifunções como 
atender e passar músicas, 
microfone integrado, 
possibilitando uma maior 
liberdade de movimentos, 
sem a preocupação 
dos fios. Acompanha 
um case que carrega a 
bateria do produto em 2 
horas aproximadamente. 
Carregamento USB.



CAIXA DE SOM 
BOOMBOX 
CHARGE
CN5522432

Potência com qualidade de som, ideal para uso ao ar livre, festas, 
som ambiente ou onde imaginar! Presente ou Brinde corporativo 
VIP ideal para ações promocionais ou eventos. Speaker resistente a 
água, com bateria recarregável 800 mAh, para 20 horas de música 
sem parar! Com design emborrachado e carregamento USB, possui 
botões de controle de volume, pause/play, On/Off.  
Excelente escolha para ações promocionais e eventos.

NEW

Resistente 
à água

Conexão
Bluetooth

Entrada 
USB



CAIXA DE 
SOM INFINITY 
BLUETOOTH
CN77891

Caixa de Som em ABS, com microfone, conexão 
Bluetooth, potência de 3W e autonomia até 3 horas. 
Função para atender controle de volume e conexão à 
playlist do dispositivo. Performance de alta qualidade! 
Acompanha cabo USB para recarga do dispositivo.

NEW



CAIXA 
DE SOM 
BAMBOO 
BLUETOOTH
CN33263

Caixa de som com design 
eco-friendly, com função para 
atender chamadas, controle de 
volume, conexão à playlist do 
dispositivo móvel e rádio FM. 
Potência: 3W

CAIXA DE 
SOM SILVER 
BLUETOOTH 
CN5253

Caixa de som em metal personalizada e portátil com Bluetooth 5.0 e funções 
BT, TF card, U DIsk, FM Rádio e viva voz. De alta frequência, seuBluetooth pode 
alcançar uma distância de até 10 metros. Modelo resistente em alumínio com base 
em ABS e botões liga/desliga, pausar, atender chamadas e passar músicas.
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Mochila ideal para executivos urbanos. Em nylon e poliéster 
1200, alças acolchoadas reguláveis, forro na parte interna, 
puxador com pendente e zíper super discreto! Compartimento 
especial para notebooks, porta powerbank com saída USB e 2 
bolsos frontais de fácil acesso. Pegador superior maleável 
com função handbag.

MOCHILA 
EXECUTIVA 
LOGGI USB
CN74758



Mochila Centurion com 
conexão USB, produzida 
em Nylon impermeável 
garante a segurança 
dos seus pertences em 
dias chuvosos! Amplo 
espaço interno, alças 
backpacks, bolso 
especial para armazenar 
notebook e encaixe 
para puxador de mala. 
Mochila perfeita para 
uso diário!

MOCHILA 
CENTURION 
CN114322

PORTA USB 
INTEGRADA



Mochila impermeável com saída USB e porta 
notebook, produzida em poliéster, ideal para 
proteger seus pertences em caso de chuva. 
Detalhe em couro ecológico.

MOCHILA 
PREMIUM USB
CN5589

PORTA USB 
INTEGRADA



MALA DE 
BORDO V LINE 
CN299296

Mala de Bordo V-Line com quatro rodas 
360 graus e cadeado com segredo 
para transportar seus pertences 
com segurança! Alça superior e alça 
lateral, puxador em dois estágio para 
proporcionar um transporte mais 
confortável, estrutura rígida em ABS 
e abertura de fácil acesso em zíper. 
Forrada em tecido resistente na 
parte interna, com ótimo espaço para 
armazenamento dos seus itens. 
Personalização a laser em placa. 
Um brinde corporativo Premium 
com a sua marca, para acompanhar 
clientes e colaboradores por 
muitos anos em viagens. 

NEW

CADEADO COM SEGREDO2 NÍVEIS

LOGO À LASER

TEXTURA GEOMÉTRICA



MOCHILA 
ANTIFURTO 
USB BIZZ
CN8521

Mochila antifurto com 
cadeado e design business 
exclusivo com porta laptop, 
zíper embutido, abertura 
180° para fácil acesso ao 
interior 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.

 180°



Mochila super espaçosa para carregar 
todos os seus pertences. Em nylon 1600 de 
alta qualidade, porta USB para carregar o 
celular, diversos compartimentos com zíperes 
reforçados, sendo um deles exclusivo para 
notebook, alça de mão e backpack reguláveis e
antitranspirantes. Apoio costas ergonômico. 

MOCHILA 
BOLD 
CN1072

PORTA USB 
INTEGRADA



MOCHILA USB 
ANTIFURTO 
BOBBY
CN17890

 180°

Mochila Antifurto USB protege seus pertences
através de zíper oculto. Possui conexão USB externa 
para carregar seu celular enquanto caminha.  
Com abertura 180° para acesso completo ao 
interior da mochila. Frente impermeável, acolchoada 
ergonomicamente para melhor suporte.

PORTA USB 
INTEGRADA



Mochila Duo USB para 
presentear com tecnologia 
e estilo! Espaçosa, alças 
acolchoadas e dois bolsos 
frontais de fácil acesso 
para guardar diversos 
objetos. Confeccionada 
em tecido Oxford, com 
compartimento especial 
para carregar seu notebook 
com segurança e saída USB 
para powerbank. 
Tamanho: 28x11x44cm. MOCHILA DUO 

EXECUTIVE USB
CN97938

MOCHILA 
CIELO

CN4851

Mochila executiva com porta notebook, 
bolsos laterais, confeccionada em 
nylon 1200D, compartimentos 
com zíperes, alça de mão e alças 
backpack acolchoadas e ajustáveis. 
Personalização em placa de metal. 

PORTA USB 
INTEGRADA



Mochila Sling Bag USB com cadeado de segredo antifurto e saída usb para acomodar 
o powerbank de sua preferência. Bolso discreto e sistema antitranspirante na parte 
das costas e porta-cartões na alça principal, alça que pode ser alternada de lado e Alça 
de mão superior em couro sintético. Espaço interno com 3 divisórias e espaço para 
eletrônicos medindo até 9 polegadas. Confeccionada em tecido resistente à água.

MOCHILA 
SLING BAG 
USB 
CN121417

NEW



NEW

BOLSA POLI 
IMPERMEÁVEL 
VIAGEM
CN55452

Bolsa Poli Impermeável Viagem é confeccionada 
em poliéster à prova d’água, com grande espaço 
interno, bolso para itens pequenos, e bolso externo 
frontal. Comporta até 33 litros de bagagem, com 
alças resistentes em nylon de mão e transversal 
regulável. Com fecho em zíper e puxador 
emborrachado. Grave a sua marca e surpreenda!



NECESSAIRE 
SKY PLUS
CN4569

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

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 
TECH 

DIGITAL 
CN4563



Necessaire em couro sintético colorido PU, 
PVC transparente e zíper em formato de 
coração. Mantenha a ordem de seus itens 
pessoais com uma necessaire exclusiva!

NECESSAIRE 
MAJU
CN55552

NEW



BOLSA NATURALE 
ECOLÓGICA 

CN243625

 Bolsa resistente em 
algodão 100% e detalhe 
em juta. sustentável ideal 
para descartar as sacolas 
plásticas e estimular um dia 
a dia mais consciente entre 
seus clientes e funcionários. 
Medidas: 375 x 415 mm

Sacola com função mochila em modelo 
espaçoso, fecho e alças em cordão de 
algodão. Com detalhes em juta.  Perfeita 
para carregar itens pessoais para a 
academia, passeios e atividades ao ar livre! 
Medidas: 370 x 410 mm

SACOLA MOCHILA 
NATURALE 
CN88878

NEW



GARRAFA 
ORION
CN494890

GARRAFAS  
ESPORTIVAS 
E TÉRMICAS

Garrafa com 750ml, produzida em aço inoxidável e alça em 
formato de argola para transportar sua bebida preferida para 
qualquer lugar! Com design atrativo e vedação na tampa essa é a 
garrafa perfeita para presentear seus clientes e colaboradores!

NEW

Aço Inox

INOX

750
ml



Garrafa Térmica em aço inoxidável, parede dupla, tampa 
de rosca com termômetro de LED para visualização 
da temperatura da água. 550ml, ideal para manter a 
temperatura da sua bebida conservada por até 12h!

GARRAFA 
TÉRMICA 
SMART
CN070621

Á prova de 
vazamentos

Parede 
dupla

LCD 
Temperatura 

líquido



GARRAFA 
DROOP METAL
CN363235

Garrafa com 590ml, em aço 
inoxidável e BPA Free. Design 
exclusivo! Para levar sua 
bebida favorita para academia, 
escritório ou no seu dia a dia. 

NEW



Garrafa térmica com parede 
dupla e indicador LED de 
temperatura na tampa. Para 
visualizar a temperatura 
interna do líquido, basta 
encostar o indicador! 
Sistema de vedação anti 
vazamentos, infusor para 
chás e acabamento fosco. 
Garrafa ideal para manter 
a sua bebida gelada por atá 
12h. Leve na bolsa ou na 
mochila, sem preocupações. 

GARRAFA 
THERMOS 
DIGITAL 
CN5252

CORES  
DISPONÍVEIS



GARRAFA 
SINGAPURA 
WHITE 
CN1177

Garrafa Singapura Black, 600ml,  material 
resistente em abs, tampa de metal com alça 
para fácil transporte da sua bebida!

GARRAFA 
SINGAPURA 
BLACK
CN147014

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



GARRAFA 
THERMOS 
BAMBOO
CN040621

Garrafa térmica com Design 
Eco-Friendly, 450ml, parede 
dupla, tampa de rosquear em 
estampa de bambu e fecho 
Anti vazamentos. Ideal para 
evitar vazamentos e acidentes 
ao transportar bebidas. 
Conserva a temperatura da 
sua bebida quente ou fria por 
muito mais tempo.



Garrafa Térmica com 750ml, 
acabamento emborrachado, 
parede dupla para conservar 
a temperatura da bebida por 
muito mais tempo e tampa de 
rosca com vedação, impedindo 
que seu líquido derrame quando 
estiver em transporte! Design 
exclusivo, da academia ao 
escritório, este brinde é o item 
que não pode faltar na sua 
mochila ou mesa de trabalho. 

Parede 
térmica 
dupla

750 ml

750
ml

NEW
GARRAFA 
TÉRMICA 
BASEL
CN505224



GARRAFA 
SLIM
CN3616

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

GARRAFA 
VITRO 
CN30303

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



NEW

Garrafas térmicas Ivy com 500ml, 
parede dupla e vedação na tampa. 
Material resistente, revestida em 
Inox, BPA FREE! Não importa o que 
aconteça – sua bebida permanecerá 
quente ou fria por muito mais tempo.

GARRAFA 
TÉRMICA IVY
CN58575

Parede 
térmica 
dupla

Aço 
Inox

STAIMLESS

STEEL

Cold 12H
Hot 8H

Sistema 
à vácuo



 Garrafa em Alumínio, 
leve e prática com 
design fosco. 600ml 
de capacidade e livre 
de BPA. Mantenha 
sua equipe e clientes 
sempre hidratados na 
temperatura ideal.

STAINLESS

STEEL

GARRAFA 
ALUMÍNIO 
LEAD 
CN252480



GARRAFA  
SWELL 
WOOD
CN17340

Garrafa em inox com 
design Eco-Friendly.
Sofisticada e 
esportiva para 
levar na bolsa ou na 
mochila e se manter 
hidratado o dia todo!

 750ml e corpo em inox. Perfeita para 
presentear clientes e colaboradores 
com design e hidratação diária! 

GARRAFA
SWELL METAL
CN17241



KIT VINHO COM 5 PEÇAS: 
Saca Rolhas, Anel, Tampa, Cortador de 
Lacre e Bico dosador, acondicionadas em 
caixa rígida para presente com berço. Guia 
de copos de vinho impressos. Estampe sua 
marca em um brinde sofisticado!

KIT 
WINEBOX  
5 PEÇAS
CN869895

NEW

GOURMET



KIT GLASS 
DUO COFFEE
CN332336

Seu café expresso com o toque de elegância que faltava! 
O Kit Double Glass Expresso é composto por 2 copos de 
vidro borossilicato de ótima qualidade, parede dupla para 
proteger as suas mãos de temperaturas extremas como 
o quente e o frio e um design sofisticado, resistente, 
translúcido e minimalista. Com 80ml de capacidade, é 
perfeito para aquele café expresso no meio do dia.

NEW



COPO TÉRMICO 
EGG
CN414785

Copo Térmico Egg Gourmet 
possui 400ml, produzido em 
inox, parede dupla, tampa 
de segurança com abertura 
slide, super discreta. Design 
elegante, ideal para o consumo 
da sua bebida preferida 
durante a viagem! 

NEW



COPO TÉRMICO 
TRAVELTHERM
CN454745

Copo térmico com parede dupla para
manter a temperatura certa da sua bebida
preferida: água, cerveja, café, chás ou
sucos. Mantém por 12 horas bebidas frias
e 6 horas bebidas quentes. Copo com 
exclusiva tampa antivazamento.
em aço Inox BPA Free para consumo no 
trabalho, durante viagens e no dia a dia.

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!

COPO 
SILICONE 
POCKET
CN2806 



KIT QUEIJO 
FLORENÇA
CN748377

KIT 
CHURRASCO 
YARD
CN44

Kit churrasco com 5 itens:  
Avental, luva, faca, garfo 
e espátula. Perfeito para 
presentear amantes de 
churrasco, paixão nacional!

Kit Queijo Florença contemplando 
01 Garfo, 01 Faca, 01 Espátula com 
cabo de madeira, lâmina em material 
inoxidável e 01 Tábua. Acompanha 
embalagem Kraft para presente.

NEW



Mixer

Botão 
On/Off

CANECA 
TÉRMICA 
CAPPUCINO
CN350789

CANECA 
MISTURADOR 
AUTOMÁTICO 
MIXER
CN8789

Precisa de um presente original 
e útil ? Mexa qualquer líquido  
com a caneca para brinde com 
400ml, em aço inox, tampa com 
furo para beber sem derramar. 
Funcionamento através de 2 
pilhas (não inclusas). Mais 
praticidade na hora de preparar 
seu achocolatado ou qualquer 
tipo de líquido até mesmo os 
mais densos, experimente mexer 
café, cappuccino, suco, chá e até 
mesmo suplementos. 

Caneca térmica com 350ml de capacidade e acabamento em inox. 
Com tampa de proteção transparente e pegador de inox. 
Ideal para manter seu café, chá ou cappucino bem quentinho! 

NEW

NEW



BOLSA 
TÉRMICA 
SPRING 
15 LITROS
S78974112

Bolsa Térmica em poliéster 
para levar sua marmita 
ou te acompanhar em 
piqueniques e churrascos.  
Capacidade de 15 litros, 
revestida internamente 
em alumínio e acabamento 
em poliéster externo.  
Com alças reforçadas, é 
perfeita para transportar 
comidas, frutas e bebidas.

BOLSA 
TÉRMICA 
WAVE
CN8527

Bolsa Térmica Wave personalizada 
e confeccionada em Non-Woven 
texturizado. Com capacidade para 
6 garrafas de 500ml. Super prática 
e útil para manter a temperatura e 
carregar bebidas com facilidade.



Mixer USB Portátil com 4 lâminas, copo com capacidade de 380ml 
e bocal com coador. Ideal para preparar bebidas individuais de 
forma prática no trabalho, academia, passeios, viagens e em 
qualquer lugar. O diferencial deste Gift é a diversidade de bebidas 
que podem ser preparadas: do suco de frutas até o shake.

MIXER USB 
PORTÁTIL
CN7840



P
E

R
SO

N
A

L 
G

IF
TS

TRAVEL KIT 
FRASCO VIAGEM 
PORTÁTIL 4 EM 1 

CN10121

Gift útil e original, para otimizar espaço na sua bolsa 
quando for viajar, a trabalho ou a lazer. Com este dispenser 
você armazena até 4 liquidos diferentes na mesma garrafa. 
Coloque o produto que desejar: shampoo, condicionador, 
creme, àlcool gel, protetor solar e outros. Dispositivo 
inteligente com 4 frascos de 40ml recarregáveis cada 
um para o transporte de produtos de uso pessoal! 
Simples, versátil e Eco-friendly. 

NEW

Refil 
40ml

4 Refis

Seguro 
para viagens



Pochete Runner é ideal para 
atividades esportivas, corridas 
e academia - Gift associado 
a um estilo de vida saudável! 
Confeccionada em Neoprene, 
com elástico ajustável. Possui 
porta celular, saída de fone, 
faixa reflexiva de segurança 
exclusiva, compartimentos 
para chaves e outros objetos. 
Discreta e compacta podendo 
ser usada embaixo da roupa. 
Resistente a líquidos e a suor.

POCHETE 
RUNNER 
NEOPRENE
CN65120



CLOCK 
SPEAKER 
BLUETOOTH 
CN121312

Saiba sempre que horas são com o Clock Speaker Bluetooth! 
Caixa de som personalizada com relógio digital, design espelhado, 
conexão bluetooth, rádio FM, cartão TF-microSD (lê cartões de 
até 16GB) e entrada auxiliar para cabo P2. Acompanha cabo USB . 
Além de caixa de som, possui suporte para celular. 

GIFTS
TECNOLÓGICOS

NEW



DOCK STATION
BASE CARREGAMENTO 
WIRELESS 3 EM 1 
CN54548
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NEW

Carregador Triplo sem fio suporte para mesa 
recarrega celular, airpod e smartwatch,
 tudo ao mesmo tempo, de forma prática. 
Com tecnologia de indução via wireless e 
entrada lightning exclusiva pra airpods.



KIT ONBOARD 
BOAS VINDAS
CN77874

OFFICE 
& HOME

Kit completo com 
ecobag, caneta, bloco e 
copo de café. Perfeito 
para estimular um 
início descontraído e 
integrar quem chega na 
sua empresa! Simples, 
versátil e Eco-friendly. 



SUPORTE PARA 
CELULAR SKIN - 
AJUSTÁVEL
CN771106

Suporte para Celular  
para todas as marcas, 
ajustável em 4 posições, 
cabe dentro do bolso 
ou na carteira. Ideal 
para assistir vídeos e 
participar de reuniões 
online. Suporte com 
regulagem de inclinação, 
modelo antiderrapante 
super útil, mantém seu 
aparelho firme enquanto 
você usa ou carrega. 
Medidas do suporte:
 7.3cm alt. X 3.2cm larg. 
9mm prof.

NEW



Caderno Lindner fechamento com elástico, 
tamanho A5, 96 folhas 80g não pautadas. 
Possui porta canetas e está disponível em cores 
que traz design para sua rotina no escritório. 

CADERNO 
LINDNER COM 
PORTA CANETAS   
CN3107789

KIT LINDNER 
CADERNO COM 
PORTA CANETAS 
E CANETA ESFERO
CN310722

NEW

Kit Lindner com caneta e caderno para presentear! 
Caneta esferográfica com acionamento giratório 
super confortável para escrever. Caderno possui 
fechamento com elástico, capa em couro sintético 
tamanho A5 e 96 folhas de 80 gramas não pautadas. 
Item indispensável para reuniões e anotações.



Bloco de 40 folhas pautadas na cor marfim, 
acompanhado por caneta esferográfica, régua, 
porta cartões, apontador, borracha, 2 lápis, 
bloco post-it 25 fls e marcadores de 5 cores 
diferentes (cada bloco contém 25 marcadores). 
Estojo em pasta de capa dura em craft.

BLOCO 
CREATIVE 
OFFICE
CN787577

KIT 
EXECUTIVO 

VERANO 
CN1614

Kit Executivo Verano clássico com 1 porta cartões, 1 chaveiro 
de metal e couro sintético e 1 caneta esferográfica com 
ponteira soft para manusear telas sensíveis ao touch screen.



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

ERGOS
SUPORTE DE 

CELULAR 
E TABLET  

CN15482

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!



luminati
brindes
.com.br



WHATSAPP: (11) 99777-8167 

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

QUER MAIS INFOS SOBRE 
PRODUTOS E ORÇAMENTOS?

FALE COM A GENTE  : )




