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www.gifto.irلطفــا از سايــت 

ديدن فرمائيد



SPEAKERSPEAKER
BLUETOOTH

..............................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



مدل 2 - 3324 

اسپیکر بلوتوث شارژي + پاوربانک + چراغ

4400 میلی آمپر - ورودي یو اس بی  + مموري

سایز 13.5 * 7 * 3.5  وزن 260 گرم 

93.000قیمت

35.500

******

مدل 3 - 3337 

اسپیکر بلوتوث شارژي فلزي چراغ دار

ورودي یو اس بی + مموري 

سایز 7 * 5 وزن 150 گرم

قیمت

مدل 6 - 3329 

اسپیکر بهمراه پاوربانک ( بدون بلوتوث )

اتصال توسط آي جک - 4000 میلی آمپر

سایز 13.5 * 3 وزن 150 گرم

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

فروش فقط بهمراه ست هدیه

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



SPEAKERSPEAKER
BLUETOOTH

..............................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



63.500

29.500

68.500

مدل ۲ - ۳۳۳۴

JBL اسپیکر بلوتوث کلیپسی طرح

ورودي یو اس بی  + مموري

سایز 9 * 9 * 4  وزن 140 گرم

قیمت

مدل ۲ - ۳۳۳۷ 

اسپیکر بلوتوث شارژي فلزي

ورودي یو اس بی  + مموري

سایز 6 * 5 وزن 170 گرم

قیمت

مدل ۱ - ۳۳۳۷ 

اسپیکر بلوتوث + ساعت رومیزي + رادیو

ورودي یو اس بی  +  مموري

سایز 13 * 7.5 * 6.5 وزن 330 گرم

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

مدل ۱ - ۳۳۲۴ 

اسپیکر بلوتوث شارژي چراغ دار - اسپیکر 

ورودي یو اس بی  + مموري + چراغ ال اي دي 

سایز 6.5 * 6.5 * 13.5 وزن 270 گرم

58.200قیمت

******

مدل ۳ - ۳۳۲۴

اسپیکر بلوتوث شارژي

ورودي یو اس بی  + مموري

سایز 6 * 5.5 وزن 105 گرم

قیمت

197.500

مدل ۱ - ۳۳۳۴ 

هدست بلوتوث ال جی هارمن بلوتوث

گوشی نواري - تنظیمات صدا و پخش روي بدنه با 

مقاوت باال و وزن بسیار کم

15.5 * 17.5 وزن 45 گرم

قیمت

Special Edition

فروش فقط بهمراه ست هدیه

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



52.000

115.000

اسپیکر 102

اسپیکر بلوتوث 

ورودي یو اس بی  

سایز 8 * 8 * 8 وزن 140 گرم

قیمت

اسپیکر 103

اسپیکر بلوتوث رومیزي شارژي

ورودي یو اس بی  + مموري + بهمراه جعبه

قطر 17 سانتی متر

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

Desk Mode
More Gifts in www.Gifto.ir * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



DESK
HOLDER

.......................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



22.600

13.700

مدل ۱ - ۳۳۳۸ 

جاي قلمی رومیزي بهمراه ساعت دیجیتال

تقویم - دماسنج - روز - ساعت

سایز 7.5 * 15 * 4.5 وزن 150 گرم 

قیمت

مدل ۱ - ۳۳۴۰ 

جاقلمی رومیزي بهمراه تقویم 

بهمراه تقویم شمسی و بسته بندي

سایز 8 * 10 وزن 175 گـــرم

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

25.000

مدل ۲ - ۳۳۳۸ 

ساعت رومیزي تاریخ دار - کارکرد با آب

استفاده بعنوان گلدان رومیزي کوچک

سایز 8 ( قطر صفحه ) عرض 4.5 وزن 90 گرم

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



accessory
....................................................................................................

More Gifts in www.Gifto.ir



68.500

مدل ۳۳۲۵ 

دستگاه مو زن شارژي با پایه شارژي

بسته بندي

سایز 15 * 3.5 وزن 250 گرم

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

******

مدل ۱ - ۳۳۳۱ 

مونـــــوپاد

بسته بندي دارد - بدنه پالستیک و مغزي فلز

حالت بسته 17.5 / حالت باز 78 سانتی متر

قیمت

******

مدل ۲ - ۳۳۳۱ 

مونـــــوپاد

بسته بندي دارد - بدنه پالستیک و مغزي فلز

حالت بسته 17.5 / حالت باز 78 سانتی متر

قیمت

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید

فروش فقط بهمراه ست هدیه

فروش فقط بهمراه ست هدیه



Power Bank
....................................................................................................

More Gifts in www.Gifto.ir



مدل ۲ - ۳۳۳۹ 

پاور بانک بسکی 6000 بهمراه چراغ

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 11.5 * 1.6 * 6.5 وزن 150 گرم

******قیمت

85.800

مدل ۳ - ۳۳۳۹ 

پاور بانک بسکی 10 هزار بدنه فلزي 

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 14 * 5.5 * 1.7 وزن 220 گـــرم

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

48.500

مدل ۱ - ۳۳۳۹ 

پاور بانک بسکی 4000 میلی آمپر بهمراه چراغ

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 10 * 1 * 5.8 وزن 99 گــرم

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گرددقیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید

فروش فقط بهمراه ست هدیه



مدل ۲ - ۳۳۲۴ 

اسپیکر بلوتوث شارژي + پاوربانک + چراغ

ورودي یو اس بی  + مموري / پاور بانک 6000 

سایز 3.5 * 7 * 13.5 وزن 260 گــرم

93.000قیمت

******

مدل ۶ - ۳۳۲۹ 

اسپیکر بهمراه پاوربانک 4000 میلی امپر

4000 میلی آمپر پاور بانک

سایز 3 * 13.5 وزن 150 گرم 

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

فروش فقط بهمراه ست هدیه

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گردد

Power + Speaker

More Gifts in www.Gifto.ir

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ست پاور بانک 102

پاور بانک بسکی 10000 بهمراه نمایشگر 

گارانتی تعویض 1 ساله بهمراه کیف ضد ضربه

چراغ مطالعه - کابل اندروید و ایفون و 2 شاخه

88.000قیمت

40.000

ست پاور بانک 106

پاور بانک بسکی 4 هزار بدنه پالستیکی

گارانتی تعویض 1 ساله

بهمراه بسته بندي کادوئی

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

77.000

ست پاور بانک 105

پاور بانک بسکی 8000 میلی آمپرفلزي

گارانتی تعویض 1 ساله

چراغ مطالعه - کابل اندروید و ایفون و 2 شاخه

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گرددقیمت

Power Bank
Set

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ست پاور بانک 101

پاور بانک بسکی 6000 بهمراه مونوپاد و هندزفري

گارانتی تعویض 1 ساله بهمراه پک

رنگ مشکی 

104.000قیمت

91.000

ست پاور بانک 103

پاور بانک بسکی 10 هزار بدنه پالستیک

گارانتی تعویض 1 ساله بهمراه پک

چراغ مطالعه - کابل اندروید و ایفون و 2 شاخه

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

82.000

ست پاور بانک 104

پاور بانک بسکی 9000 میلی آمپر

گارانتی تعویض 1 ساله

چراغ مطالعه - کابل اندروید و ایفون و 2 شاخه

 * گارانتی تعویض 1 ساله / محصوالت دیجیتال بهمراه کارت گارانتی و هولوگرام عرضه می گرددقیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



Umbrella
uniq gift

....................................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



13.100

13.100

13.100

20.700

مدل 3321 

چتر دسته تا شو

داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر )

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

مدل 3321

چتر دسته تاشو

داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر )

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

مدل 3321 

چتر دسته تاشو

داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر )

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

مدل 1 - 3335 

چتر 2 الیه دسته تاشو

داخل مشکی دسته مشکی+ کاور ( قطر چتر 108 

حالت بسته 26 حالت باز 66 سانتی متر

قیمت

ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



Clock
deskset

....................................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

مدل 1 - 3341 

ساعت دیجیتال طرح تایر / جنس سیلیکون

تاریخ / ساعت / کورنومتر / االرم

قطر 8 سانتی متر * 2.5 سانتی متر

34.000قیمت

******

مدل 1 - 3332

ساعت دیجیتالی چراغ دار

تاریخ - دما سنج - آالرم

سایز 6.5 * 7.5 سانتی متر وزن 135 گرم

قیمت

25.000

مدل 2 - 3338 

ساعت رومیزي تاریخ دار - کارکرد با آب

استفاده بعنوان گلدان رومیزي کوچک

سایز 8 ( قطر صفحه ) عرض 4.5 وزن 90 گرم

قیمت
68.500

مدل 1 - 3337 

اسپیکر بلوتوث + ساعت رومیزي + رادیو

ورودي یو اس بی  + مموري

13 * 7.5 * 6.5 وزن 330 گرم

قیمت

فروش فقط بهمراه ست هدیه

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



Other
gift

....................................................................................................
More Gifts in www.Gifto.ir



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

مدل 2 - 3340 

کیف برزنتی دستی سمیناري

سایز 33 * 25 

2 جیب بزرگ و 1 جیب کوچک روي کار

13.700قیمت

مدل 4 - 965

پنکه دستی شارژي پرتابل

باطري شارژي - قابل استفاده رومیزي و دستی

18 * 10 سانتی متر

19.500قیمت

118.000

مدل 964

اسپیکر بی 13 - کمپینگ

رادیو - چراغ - شاتر دوربین عکاسی - بدنه مقاوم

8.5 * 7 وزن 205 گرم

قیمت

HAND 
COOLER

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

جعبه ابزار

بدون ابزار / 2 طبقه / چراغ دار

سایز 13 * 15 * 12 

2 طبقه داخلی / بدنه پالستیک مقاوم

26.500قیمت

کیف سفري

کتان درجه 1 / 3 تکه

بصورت تا شونده داخل یک مجموعه

سایز بسته 11 * 25 * 8

26.500قیمت

65.000

شارژر چوبی

طرح بامبو

کارکرد به صورت وایرلس

 10 * 10

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ساعت چوبی پاندول

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

24.200قیمت

ساعت چوبی مثلثی

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

21.000قیمت

22.900

ساعت چوبی گرد 1

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

قیمت

63.000

ست رومیزي چوبی 1

ساعت رومیزي - تقویم رومیزي و یادداشت - جا 

قلمی و جاي کارت

تمام چوب - بهمراه بسته بندي - سایز 9 * 9 

بهمراه تقویم و لوازم التحریر و یادداشت

قیمت

Wood Made
Luxury Set

ساعت رومیزي 

پایه یادداشت و تقویم ( بهمراه تقویم و یادداشت )

جاقلمی و جاي کار 

بهمراه جاي گیره و پونز (مگنت دار )

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

B03 ست هدیه

ساعت دیجیتال زنگ دار / ماشین حساب / 

پنکه موبایلی / خودکار فلزي/ چراغ

سایز جعبه 25 * 25

رنگ آبی

64.000قیمت

B02 ست هدیه

اسپیکربلوتوث - مونوپاد - خودکار - چراغ و 

پنکه موبایلی

سایز جعبه 25 * 25 

رنگ مشکی

75.000قیمت

73.000

F01 ست چوبی

ست چوبی 4 تکه 

بهمراه جعبه نفیس

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

96.000

B01 ست هدیه

اسپیکر و پاور بانک 4000 و مونوپاد و هندزفري 

خودکار فلزي - کیت فندکی و 2 شاخه برق

فقط رنگ زرد ( پاور 4000 هزار )

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

ساعت رومیزي 

پایه یادداشت و تقویم ( بهمراه تقویم و یادداشت )

جاقلمی و جاي کار 

بهمراه جاي گیره و پونز (مگنت دار )

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

B04 ست هدیه

اسپیکر بلوتوث و پاور بانک 6000 - چراغ - خودکار -

کیت شارژ خودرو - 2 شاخه برق

Besky فقط رنگ زرد برند

سایز جعبه 25 * 25

109.000قیمت

B06 ست هدیه

کیف چرمی - پاور بانک 4000 - روان نویس و 

خودکار  فلزي- جاکلیدي

فقط رنگ مشکی

سایز جعبه 25 * 25

110.000قیمت

65.000

ست هدیه 102

کیف پالتوئی - خودکار و روان نویس - 

جاکلیدي

فقط رنگ مشکی

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

88.000

B05 ست هدیه

پاور بانک 6000 - کابل شارژ - هندزفري 

- چراغ - پنکه موبایلی

فقط رنگ سفید

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ست گلد کد 100

پاور 10000 - استند موبایل . روان نویس و 

خودکار - جاکلیدي

فقط رنگ طالیی و مشکی

بهمراه بسته بندي نفیس

195.000قیمت

B10 ست

جاکارتی و جاکلیدي و خودکار

فقط مشکی

بهمراه جعبه

26.000قیمت

20.000

ست هدیه 104

جاکارتی و جاکلیدي

فقط قهوه اي

2 * 10 * 10

قیمت

بزودي

ست هدیه 103

جاکلیدي و خودکار و جاکارتی

بهمراه جعبه کادوئي

.

قیمت

Luxury Gold Gift Set 

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ست هدیه 106

ست جاکلیدي و قلم بدنه چرم

تکرنگ

بهراه جعبه کادوئی

15.000قیمت

ست هدیه 100

ست هدیه 4 تکه

یادداشت و خودکار و روان نویس و جاکارتی

بهمراه جعبه کادوئی

52.000قیمت

18.000

ست هدیه 107

ست هدیه قلم و جاکلیدي

تکرنگ

بهمراه جعبه کادوئی

قیمت

More Gifts in www.Gifto.ir

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ابزار 103

ست انبردست و چراغ قوه

بهمراه جعبه کادوئی

استیل

30.000قیمت

ابزار 102

ابزار چندکار

بهمراه جعبه فلزي

رنگ قرمز . مشکی . آبی

13.800قیمت

12.000

ابزار 106

ابزار چند کاره متر دار

بهمراه آلن و چراغ قوه

تکرنگ

قیمت

17.000

چراغ قوه 104

چراغ قوه فلزي

بهمراه جعبه کادوئی

استیل

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

کیف ابزار 109

جعبه ابزار 27 تکه 

جعبه فلزي ( قابلیت لیزر روي جعبه )

فضاي لیزر کافی

47.000قیمت

کیف ابزار 110

کیف ابزار 110

جعبه ابزار چراغ دار 24 تکه 

بدنه پالستیک

بدنه مشکی 

35.000قیمت

78.000

کیف ابزار 111

کیف ابزار برزنتی 34 تکه

ابزار صنعتی

2 * 10 * 10

قیمت

29.000

ابزار 108

ابزار مسافرتی 3 تکه

انبر دست - چراغ قوه - ابزار کارتی

.

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

کیف ابزار 105

جعبه ابزار 21 تکه 

کیف برزنتی

ابزار صنعتی

52.000قیمت

فالسک کد 107

فالسک نیم لیتري

بدنه فلزي بهمراه کاور

3 رنگ - آبی - دودي - مشکی

31.000قیمت

27.500

فالسک کد 106

فالسک نیم لیتري

بهمراه فنجان - بدنه استیل

بهمراه کاور

قیمت

20.000

ابزار چندکار 101

ابزار چندکاره بوکس دار

آلن دار 

رنگ مشکي و قرمز

قیمت

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

فالسک کد 111

1200 سی سی بدنه استیل

8 الی 12 ساعت نگهداري

2 عدد فنجان + قندان

52.000قیمت

فالسک   108-9

فالسک 750 سی سی لیتري تمام فلزي

8 الی 12 ساعت نگهداري

بهمراه کاور 

26.000قیمت

30.000

40.000

فالسک کد 110

فالسک دمنوش دار 1 لیتري

بدنه فلزي

10 الی 12 ساعت نگهداري 

بهمراه کاور

قیمت

76.800

فالسک کد 1 - 966

ست پیک نیک / فالسک و لیوان

2 عدد لیوان - قاشق و چنگال - حوله - کیف 

12 ساعت ماندگاري گرمایی - بدنه استیل ضد خش

سایز در حالت بسته و پک 17 * 27 سانتی متر

قیمت

1 لیتري

نیم لیتري

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

189.000

ارگانایزر کد 100

ارگانایزر پاور بانک دار و فلش مموري

بهمراه استند موبایل و بسته بندي نفیس

پاور 8000 و فلش مموري 16 گیگ

بسته بندي نفیس و کادوئی

قیمت

بهمراه خودکار فلزي نفیس

جاي کارت . جاي پول

 برگه هاي یادداشت بهمراه دیوایدر 

کابل شارژ آندروید و آیفون 

VIP ORGANIZER POWER 

Flash
memory

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

175.000

کیف مدارك 101 

کیف مدارك مدیریتی پاور بانک دار

پاور بانک 6000 و مموري 16 گیگ

بهمراه بسته بندي نفیس و کادوئی

قیمت

بهمراه خودکار فلزي نفیس

جاي کارت . جاي پول

جاي سیمکارت . جاي هندزفري  .یراق درجه 1 

کابل شارژ آندروید و آیفون 

VIP WALLET POWER 

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ست پذیرایی 1

جعبه پذیرایی چوبی روکش چرم 

سایز بزرگ 32 * 28 * 7.5

بهمراه بسته بندي مقوائي

75.000قیمت

ست پذیرایی 3

ست پذیرایی 4

pvc جعبه پذیرایی چوب روکش

pvc جعبه پذیرایی چوب روکش

رنگ قهوه اي و بلوطی . سایز 21* 21 * 7.5

رنگ قهوه اي و بلوطی . سایز 32 * 28 * 7.5

بهمراه بسته بندي نفیس

بهمراه بسته بندي نفیس

قیمت

قیمت

72.000

92.000

177.000

55.000

ست پذیرایی 2

جعبه پذیرایی چوبی روکش چرم

سایز کوچک 21 * 21 * 8

بهمراه بسته بندي مقوائي

قیمت

ست پذیرایی 702

براي مشاهده سایر 

ست هاي پذیرایـی

به وب سایت مراجعه نمائید

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

ست چرمی 3 تکه

کیف پالتوئی . کمربند . جاکلیدي

چرم طبیعی . قهوه اي - عسلی - مشکی

بهمراه بسته بندي مقوائي

83.000قیمت

ست چرمی 3 تکه

ست چرمی 4 تکه

کیف جیبی . کمربند . جاکلیدي

کیف جیبی و پالتوئی . کمربند . جاکلیدي

چرم طبیعی . قهوه اي - عسلی - مشکی

چرم طبیعی . قهوه اي - عسلی - مشکی

بهمراه بسته بندي مقوائي

بهمراه بسته بندي نفیس

قیمت

قیمت

79.000

142.000

260.000

62.000

ست چرمی 2 تکه

کیف پالتوئی . کمربند 

چرم طبیعی . قهوه اي - عسلی - مشکی

بهمراه بسته بندي مقوائي

قیمت

کیف سمیناري تمام چرمی براي مشاهده سایر محصوالت

به وسایت مراجعه نمائید

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

لیوان سرامیکی

تمام سفید

ارتفاع 9.5 سانتی متر

قیمت بدون جعبه و چاپ

5.500قیمت

لیوان سرامیکی

دسته و داخل رنگی

ارتفاع 9.5 سانتی متر

قیمت بدون جعبه و چاپ

6.800قیمت

5.900

لیوان شیشه اي

بصورت مات و برفکی

ارتفاع 9 سانتی متر

قیمت بدون جعبه و چاپ

قیمت

6.500

لیوان ABS داخل استیل

بدنه سفید

بهمراه درب

قیمت بدون جعبه و چاپ

قیمت

روبیک تبلیغاتی
6 وجه 7 * 7

3 وجه 14 * 7

جهت دریافت قیمت
تماس بگیرید

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



ليست اقــالم تبليغاتي
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

11.900

لیوان استارباکس

درب دار

ارتفاع 12 سانتی متر

قیمت بدون چاپ

قیمت

تماس بگیرید

ساعت مگنتی اختصاصی 

باقالب اختصاصی و چاپ ژالتینی

قابلیت نصب روي سطوح فلزي و درب یخچال

بهمراه جعبه

قیمت

Magnet
Clock

جهت مشاهده محصوالتب یشترب ه وب سایت Gifto.ir مراجعهن مائید



براي مشاهده هدایاي تبلیغاتی از جمله 
انواع ساعت دیواري

ست رومیزي

ست هدیه

ابزارها

ظروف تبلیغاتی

کاله و تی شرت

ساك تبلیغاتی

انواع خودکار و قلم هاي نفیس

انواع فلش مموري

و بیش از 700 محصول تبلیغاتی دیگر 

می توانید با کارشناسان مجموعه ما در ارتباط باشید

یا از وب سایت هاي ما دیدن نمائید



ليست اقــالم تبليغاتي۴
قيمت بصورت خام و فروش عمده مي باشد.

thank you for looking ..............
Afranggroup.com


