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Spoštovani! 

Prejeti darilo? Kdo se tega ne razveseli - pa naj bo darilo osebno ali poslovno! V času, kakršnem živimo, je še kako dobrodošlo - eno ali pa 
drugo. Vaš privilegij je, da razveseljujete s svojimi skrbno izbranimi darili vaše poslovne partnerje, naša želja in dolžnost pa, da vam pri tem 
pomagamo. 

Pred vami je katalog za leto 2022/2023. V njem boste gotovo našli drobne pozornosti, ki ste jih mnogi opazili in izbrali za zelo primerne že v 
preteklih letih; nekaj pa je - kot vsako leto - tudi novosti. Za vsakega boste lahko izbrali takšno poslovno darilo, da bo obdarovanec v njem 
začutil vaš trud pri izbiri in znal bo ceniti vašo željo razveseliti ga - strogo poslovno darilo pa bo nenadoma dobilo pridih osebnega. 

In tega nam manjka. Ves čas samo hitimo. Ne oziramo se več naokrog. Ne ustavljamo se in ne klepetamo z znanci... Ni več časa za 
ustvarjanje in ohranjanje toplih medsebojnih odnosov ... Zato drobne pozornosti. 

Pa naj se sliši še tako neverjetno, vendar tudi še tako majcena, a toliko bolj skrbno izbrana darilca lahko zanetijo plamenček v očeh in srcu 
obdarovanca. Da bo vedel, da svojim nadrejenim ne pomeni le številko, le enega izmed ... , temveč osebo - človeka s svojimi željami, hotenji, 
ki se, na žalost, premalokrat srečno nasmeje in od srca razveseli... 

Razveselite ga! 

Izberite darilo iz kataloga, ki je pred vami. Z veseljem vam bomo tudi mi pomagali svetovati pri izbiri, poleg tega pa nudimo še nekaj 
možnosti, da darila dobijo osebnostno noto (izbrane artikle opremimo z vašim logotipom v različnih tehnikah: sito, tampo in 
toplem tisku, laserski gravuri, vezenju, ... ). Izbrane in ustrezno opremljene artikle vam bomo dostavili na želeni naslov. 

Veselimo se, da vam bomo lahko pomagali razveseljevati druge! 

KAZALO 
1 - 5 
6 - 13 
14- 19
20-23
24-28
29-30
31 - 35
36-43
44-45
46-49
50- 51
52
53-55
56-57
58-59
60-62
63-64
65-68
69- 76
77
78-93

Dežniki in dežni plašči 
Pisala, pisalni seti in svinčniki 
Samolepilni lističi, beležke, bloki in mape 
Vse za kuhinjo (predpasniki, rokavice, seti za sir, noži seti za žar in odpirači) 
Skodelice, prisrčnice, termo steklenice, lončki in bidoni 
Odeje in artikli za šport 
Igre, igrače in barvice za otroke 
Vrečke, nahrbtniki in razne torbe 
Artikli za osebno higieno in prosti čas 
Strgala, artikli za avto in varnostni artikli 
Denarnice in razni etuiji 
Vžigalniki 
Noži, orodja, metri in svetilke 
Obeski in anti-stres artikli 
Kalkulatorji, ravnila, ure in polnilni kabli 
Slušalke, zvočniki, USB ključki in prenosne baterije 
Hladilne in kongresne torbe 
Brisače, rokavice in kape 
Tekstil raznih blagovnih znamk (jakne, majice, puloverji. .. ) 
Rezalne deske 
Koledarji in rokovniki 

V CENO NI VKLJUČEN DDV. 

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE 
V ceno ni vključen DDV. Reklamacije upoštevamo v osmih dneh po izdobavi blaga. O vrsti in načinu zavarovanja odloča prodajalec. Dobava 
poteka iz našega skladišča. Cenik dotiska logotipa je na hrbtni strani naročilnice. Za morebitne napake pri tisku kataloga ne odgovarjamo. 
Stroške dobave do vrednosti 200,00 Eur nosi kupec. 




























































































































































































