
Mais que um brinde uma recordação



A muito tempo o Brinde oferecido pelas empresas a seus clientes, fornecedores, 

funcionários, prospects e colaboradores em geral deixou de ser meramente um 

presente para se tornar uma poderosa ferramenta de consolidação da marca e de 

comunicação com seu público alvo.

Nossa proposta não é apenas vender brindes e sim prestar uma assessoria na 

escolha do que você irá oferecer. Além de possuirmos uma linha completa de 

brindes tradicionais trabalhamos com o inusitado e criativo para oferecer algo 

diferente que deixe sua ação ou evento muito mais marcante e com isso seus 

objetivos alcançados.

Faça-nos um briefing do que precisa que teremos prazer em apresentar uma 

proposta

Visite nosso site e conheça nossas novidades: www.omnieventos.com



Teclado virtual
VIP001

Muita praticidade e tecnologia. Com esse teclado virtual 

você poderá conectar smartphones, Ipad e computador 

via bluetooth para digitar o que quiser.

CARACTERÍSTICAS

• Compatível com IOS, Android ou Windows XP;

• Teclado Qwerty com conexão via bluetooth;

• Design Slim;

• Bateria interna com duração de 2 horas aprox.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Mini geladeira
VIP002

Esta mini geladeira pode ser usada no carro, quarto, 

escritórios e salas, e é ideal para resfriar ou manter 

aquecidos bebidas e alimentos. Possui capacidade para 

4,5 litros e luz indicadora para informar qual modo, 

quente ou frio, que está selecionado!

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS;

• Indicado para quartos, escritórios, carro, salas...;

• Quantidade de latas: 6 unidades;

• Cabo de força AC (tomada) e DC (carro);

• Alimentação 110 ou 220V;

• Consumo aprox. de 1,2 kWh/24 horas;

• Modo refrigerar e aquecer;

• Peso aproximado:2 kg

• Dimensões aproximadas: 18cm x 26cm x 25cm

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Cooler elétrico
VIP003

Muito mais do que uma simples caixa térmica uma caixa 

térmica com sistema de refrigeração e aquecimento 

integrado projetada para transportar de forma conveniente 

alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos e outros 

produtos que necessitem de temperatura adequada. 

CARACTERÍSTICAS

• Função quente e frio;

• Voltagem 12V com conector 12V;

• Capacidade de 7 L. Espaço para 9 latas;

• Peso aproximado:2,4 kg

• Dimensões aproximadas: 32cm x 18cm x 30cm

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes clientes.



Wi-Drive de 16GB WID/16GB
VIP004

Armazenamento portátil e sem fios.

Funciona com iPad, iPhone, iPod touch ou dispositivos 

Android e Amazon Kindle Fire

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade: 16/32 GB;

• Dimensões: 121,5mm x 61,8mm x 9,8mm;

• Peso (kg)0,180.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Aproveite o espaço de sua casa ou escritório e tenha um excelente 

sinal de internet em todos os locais do ambiente com esse 

amplificador de Sinal wi-fi

CARACTERÍSTICAS

•Partas LAN: 01;

•Wireless: Sim;

•Dimensão aproximada: 12,6x8,5x6,0cm;

•Potência: 300 mbps.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para empresas de tecnologia e segurança.

Repetidor de sinal wi-fi
VIP005



Com esse umidificador você poderá reduzir o efeito do 

tempo seco ou da poluição das grandes cidades dentro do

seu carro. Possui uma capacidade de até 400ml de água e

produz uma névoa que deixará o ar que você respira no

carro muito mais agradável.

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: 12V

• Capacidade de 50ml

• Faz 25ml/hora

Umidificador de carro
VIP006



Fone bluetooth que permite atender suas ligações de

celular ou falar pelo computador.

CARACTERÍSTICAS:

• Compatível com todas as marcas de telefones com a

tecnologia bluetooth

• Botão multi-função: atende e desliga ligações

• Funciona com bateria recarregável

• Bateria de longa duração: 180 horas em stand by e 7

horas de conversação

• Botão para controle de volume

• Pode ser usado no computador

Fone de ouvido bluetooth
VIP007



Que tal proteger os dados mais sigilosos além de facilitar a vida 

de seus clientes?Com esse aparelho único você poderá proteger 

os dados confidencias de seu pc ou note com a ponta do dedo!

CARACTERÍSTICAS

•Leitor biométrico;

•Criptografa arquivos selecionados.Liberação com sua digital;

•Inicia sites, programas, aplicativos com sua digital;

•Gerenciador de senhas;

•Gravação:Silk, tampografia ou digital;

•Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para empresas de tecnologia e segurança.

Gerenciador de acesso biométrico
VIP008



Carregador de celular sem fio
VIP009

Carregador de celular sem fio compatível com todos os 

aparelhos com tecnologia QI. Basta colocar o celular em 

cima da base para ele começar a carregar.

CARACTERÍSTICAS

• Compatível com tecnologia QI;

• Para celulares sem QI é necessário um adaptador;

• Tamanho reduzido: 15 x 8,5 x 1 cm;

• Input: 5V, 1mAh;

• Output: 5V, 2 mAh;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Porta retrato digital 3D
VIP010

Essa tecnologia impressionante que saiu das telas do 

cinema para as TVs de nossa casa ganha um novo 

dispositivo. O porta Retrato 3D que mostra as fotos em 

3D sem a necessidade do óculos.

CARACTERÍSTICAS

• Tela de 7”;

• Serve tanto para fotos 2D quanto 3D;

• Toca músicas MP3;

• Gravador de mensagem de voz, calendário e
despertador.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Chaveiro anti-perda com rastreador
VIP011

Não precisa mais se preocupar em esquecer algo importante. 

Se eles estiver com o chaveiro anti-perda você vai achar.

O chaveiro além de ter uma função de alarme ele possui um 

rastreador que através de um aplicativo indica a posição e 

distância do objeto, seja ele, sua carteira, chaves, mala, bolsa, 

animal de estimação ou até mesmo seu filho.

CARACTERÍSTICAS

• Rastreia o objeto pelo aplicativo Small Lovely;

• Aplicativo pode gerenciar diversos chaveiros;

• Botão que ativa sinal sonoro em caso de perda do celular;

• Botão selfie para foto a distância;

• Função anti-perda. Se o objeto se distanciar um alarme toca;

• Produto leve e prático.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido em eventos



Chaveiro anti-perda com rastreador
VIP011

Não precisa mais se preocupar em esquecer algo importante. 

Se eles estiver com o chaveiro anti-perda você vai achar.

O chaveiro além de ter uma função de alarme ele possui um 

rastreador que através de um aplicativo indica a posição e 

distância do objeto, seja ele, sua carteira, chaves, mala, bolsa, 

animal de estimação ou até mesmo seu filho.

CARACTERÍSTICAS

• Rastreia o objeto pelo aplicativo Small Lovely;

• Aplicativo pode gerenciar diversos chaveiros;

• Botão que ativa sinal sonoro em caso de perda do celular;

• Botão selfie para foto a distância;

• Função anti-perda. Se o objeto se distanciar um alarme toca;

• Produto leve e prático.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido em eventos



Mini geladeira USB
VIP012

CARACTERÍSTICAS

Alimentado por cabo USB

Compatível com todas as plataformas

Luz interna

Peso: 538 g

Dimensões: 9,2 x 8,3 x 19 cm

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Gela uma Lata através de cabo USB de 5V

Temperatura de refrigeração atinge 8.5C em 5 minutos

Estilizado como uma Mini geladeira

Capacidade para 1 Lata

Luz interna de LED que acende quando você abre a Mini geladeira

Não necessita de baterias

Muito fácil de usar, só conectar via USB e utilizar

Ótima para presentear amigos cervejeiros

Possui botão de liga e desliga

Material de ótima qualidade



Óculos VR
VIP013

Apresente ao seu cliente o futuro. Com esse óculos e 

poderá experimentar o mundo da realidade vitual 

interagindo

CARACTERÍSTICAS

• Ajuste de lentes;

• Ajuste maximo 16,5 x 8,5 cm;

• Compatível com diversos aplicativos;

• Recomendado para celulares com tamanho de 8,2 x
15,4 cm.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes, 

principalmente para o segmento de tecnologia.



Mini Projetor
VIP014

Muita praticidade e tecnologia. Com esse mini projetor 

você poderá fazer suas apresentações ou assistir a 

videos e fotos com mais intensidade.

CARACTERÍSTICAS

• Resolução de 640x480;

• Lâmpada LED com 500 Lumens;

• Conectividade: HDMI, Sd Card, USB, VGA, AV, TV;

• Possui controle remoto;

• Medida: 7 x 14 x 13,5 cm;

•Peso: 700 g;

• Projeção de até 80 polegadas.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Convite digital
VIP015

Que tal surpreender o cliente já no convite para o seu 

evento? Com esse convite digital você certamente vai 

chamar a atenção de quem você deseja que esteja 

presente.

CARACTERÍSTICAS

• Produto com grande flexibilidade de aplicações;

• Opções de tela: 2,4”, 2,8”, 4,3”, 5”, 7”, 10,1”;

• Bateria interna recarregável;

• Opção de controle: botões ou touchscreen;

• Possibilidade de usar até 5 vídeos;

• Pode ser usado como convite, catálogo, apresentações.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes clientes.



Teclado bluetooth para Ipad
VIP016

Produto leve e resistente, alem de proteger seu ipad, vc ainda 

tem um teclado pratico e discreto!

O design portátil, fino e leve é perfeito para os viajantes, 

pessoas de negócios, estudantes, professores, escritores ou 

simplesmente pessoas que utilizão para enviar e-mails através 

do IPAD.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS + Liga de Alumínio;

• Bluetooth 3.0;

• Raio de alcance: 10 metros;

• Sistema de modulação GFSK;

• Bateria recarregável 160mAh;

• Carregavel pela porta USB;

• Tempo de carregamento: 4 ~ 5 horas;

• Tempo de uso: 55 horas;

• Tempo em stand by: 60 dias;

• Capa protetora para o iPad 2, Ipad 3 e Ipad 4;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Aerador de vinho portátil
VIP025

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Respire a vida em vinhos de imediato, com ou sem um decanter. O 

simples ato de derramar vinho por meio da pressão aumenta 

arejador como você derrama, atraindo e misturando a quantidade 

certa de ar para ajudar a vinhos de abrir o seu pleno potencial. Sem 

bateria, carvão, ou filtro 

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Tampa para vinho a vácuo
VIP026

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tampa que evita a oxidação do vinho após sua abertura 

conservando o sabor e qualidade do vinho.

ESPECIFICAÇÃO

• Dimensão: 5x7x5cm

• Material: Poliuretano

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Termômetro para vinho
VIP027

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Desfrute seu vinho na temperatura ideal.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Saca rolha automático
VIP028

Para quem adora apreciar um bom vinho com 

calma, mas não tem paciência para abrí-lo.

CARACTERÍSTICAS

• Abre um vinho em 7-8 segundos;

• A rolha é liberada automaticamente;

• Alimentação: 4 pilhas AA (não inclusas);

• Design para atender a todos os vinhos

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Kit vinho Taça
VIP029

Surpreenda seu cliente com esse incrível kit vinho em 

formato de garrafa com opção de 3 ou 5 peças dentro.

Uma opção diferente do tradicional.

CARACTERÍSTICAS

• kit com 3 peças: saca rolhas + salva gotas +
direcionador

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Kit vinho 3 peças
VIP030

Surpreenda seu cliente com esse incrível kit vinho em 

formato de garrafa com opção de 3 ou 5 peças dentro.

Uma opção diferente do tradicional.

CARACTERÍSTICAS

• kit com 3 peças: saca rolhas + salva gotas +
direcionador

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Kit vinho 5 peças
VIP031 

Surpreenda seu cliente com esse incrível kit vinho em 

formato de garrafa com opção de 3 ou 5 peças dentro.

Uma opção diferente do tradicional.

CARACTERÍSTICAS

•Kit com 5 peças: saca rolhas + tampão + salva gotas +
direcionador + corta lacre.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Salva gotas
VIP032

O Salva Gotas é um produto desenvolvido para a sua higiene 

e conforto. Simples e prático, com

o Salva Gotas, você não corre o risco de deixar que escorram

gotas pela sua garrafa de vinho,

evitando assim sujar as mãos ou tolhas de mesa.

CARACTERÍSITICAS

• Lâmina plástica lavável;

• Material: PET Metalizado;

• Impressão: Off-set digital com camada de verniz;

• Embalagem: Individualmente ou em pacotes de 100

• Medidas: 0,72 cm (redondo) / 0,75 x 0,87 cm (gota)



Conjunto Queijo
VIP033

Conjunto para queijo em Bambu/Aço Inox com abridor 

para vinho em Inox. Conta com base com gaveta para 

corte, espátula, garfo e três facas para vários tipos 

queijos e abridor para vinho em Inox. A base possui 

quatro pezinhos antiderrapantes.

CARACTERÍSTICAS:

• Dimensões da base: 38x20x4cm

• Embalagem: Caixa Kraft

• Dimensão da Embalagem: 390x210x50 mm (AxLxP)

*Temos outros modelos, consulte um dos nossos

vendedores.



Kit Caipirinha
VIP034

Kit caipirinha com tábua em Bambu, faca para frutas 4“ 

em Inox/Bambu, pilão, colher de 18cm e base para a 

tábua em Bambu e copo em Aço Inox. Acomodados em 

uma linda caixa para presente.

CARACTERÍSTICAS:

• Dimensões da tábua: 22x13x1,2cm

• Dimensões da base: 13x12x2cm

• Capacidade da copo: 350ml

• Embalagem: Caixa Kraft

• Dimensão da Embalagem: 385x240x105 mm (AxLxP)

*Temos outros modelos, consulte um dos nossos

vendedores.



Kit Churrasco
VIP035

Kit para Churrasco em Bambu/Aço Inox com avental. 

Acompanha tábua em Bambu com sulco, faca 8'', 

chaira, garfo em Bambu/Inox, pegador 30cm em 

Bambu e avental com bolso em Brim preto. 

Acomodados em uma linda caixa para presente. Tábua 

confeccionada com tripla camada invertida, para dar 

maior durabilidade e não deformar com o passar do 

tempo. Rebites em Aço Inox 304, um dos mais 

resistentes à ferrugem e corrosão.

CARACTERÍSTICAS:

• Dimensões da tábua: 37,5x23,5x1,5cm

• Embalagem: Caixa Kraft

• Dimensão da Embalagem: 400x255x70 mm (AxLxP)

*Temos outros modelos, consulte um dos nossos

vendedores.



Câmera Instantânea
VIP036

Uma câmera instantânea divertida e fácil de manusear. 

Compartilhe emoções, carregue na bolsa ou mochila e 

mostre a todos que a vida é cheia de momentos felizes. 

Você não precisa se preocupar em decidir qual a 

melhor posição do seletor de exposições: a câmera 

mede a exposição e sugere o melhor ajuste.

CARACTERÍSTICAS:

• Foco: 0,6 a infinito

• Velocidade do obturador: 1/60 segundos

• Botão seletor para ajuste de luminosidade

• Avanço de filme automático

• Alimentação: 2 pilhas AA inclusas

•Cores: branco, preto, azul, amarelo, rosa, uva e

framboesa



Drone
VIP037

Leve sua marca para o alto!

CARACTERÍSTICAS:

•Tempo de vôo: 15 a 20min

•Tempo de carga: 60min

• Distância do controle: 150m

•Bateria do drone: 3.7V 750 mAh

•Bateria do controle: 4 pilhas 1,5V AA (Não inclusas)

•3 modos de velocidade, modo espera no alto



Luminária Octagonal
VIP038

Luminária plástica octagonal com 12 LEDS. Material 

em plástico resistente, base octagonal pesada com 

entrada micro USB para recarregar a luminária, botão 

ON/OFF e botão touch. Para utilizar basta ligar o botão 

branco e ao tocar o touch a luminária terá 3 tipos de 

iluminação, ajuste a base do modo necessário à sua 

utilização. Acompanha cabo USB para recarga.

CARACTERÍSTICAS:

• Medida: 38 x 8,4 x 4cm

• Peso: 678 gramas

• Cores: branco e preto



Óculos 3D
VIP039

A tecnologia 3D veio como uma revolução no mundo do 

entretenimento e a cada dia ganhando espaço. Esse 

óculos 3D permite aproveitar os recursos dessa 

tecnologia incrível.

CARACTERÍSTICAS

• Logo na lateral do óculos.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Kit vinho 4 peças em maleta de couro sintético. Parte 

interna revestida de veludo, possui suporte em couro 

sintético com velcro para ficar garrafa de vinho. Possui 

alça em couro e trava metálica, acompanha plaqueta de 

metal para personalização.

CARACTERÍSTICAS

• 4 itens: Saca rolhas, Direcionador, Tampa e Anel;

• Dimensão: 35,1 x 13,8 cm.

Kit vinho 4 peças couro
VIP040



Kit vinho formato xadrez, material em MDF texturas 

revestida em adesivo preto. Trava de metal de fácil 

abertura, compartimento interno revestido com espuma, 

32 peças de xadrez sendo 16 marfim e 16 marrom. 

Acompanha uma plaqueta de metal para gravação.

CARACTERÍSTICAS

• Caixa confeccionada em MDF;

• 4 itens: Saca rolhas, Direcionador, Tampa e Anel;

• Dimensão: 35,1 x 13,8 cm.

Kit vinho xadrez
VIP041



Design de meia lua simples e elegante traz mais diversão 

para a decoração da sua casa

CARACTERÍSITICAS

- Carregador sem fio, luz indicadora LED duplo

- Lâmpada LED de luz noturna

- lâmpada Atmosphere

- Eficiência de conversão de carregamento sem fio chega a

75%

Luminária base com carregador 

wireless
VIP042



Óculos de realidade virtual

equipado com fones de ouvido , e suporte para ajustar o 

volume, jogar e pausar, atender o telefone.

CARACTERÍSITICAS

- Lente óptica esférica de 42 mm

- Com um par de fones de ouvido.

- Almofada de couro artificial alivia as pressões na ponte do

nariz e na pálpebra.

- A alça de cabeça ajustável em couro e couro artificial

aumenta o conforto de uso.

- Peso: 410g

- Material da lente: PMMA

- Diâmetro da lente: 42mm

Óculos VR com headphone
VIP043



Peso leve (apenas 30g), você pode carregá-lo e emparelhá-

lo com roteadores facilmente

Não há necessidade de alternar o hotspot, o dobro da 

potência do sinal WiFi

Unidade especial de alimentação USB, o USB pode ser 

girado 180 graus. 

Não há necessidade de instalar qualquer unidade.

CARACTERÍSTICAS

Medida: 12,00 x 3,00 x 9,00 cm

Peso do Produto: 30 g

Repetidor de sinal slim
VIP044



Mini drone super compacto e resistente, equipado com 

uma micro câmera para acompanhar seus vôos, além de 

possuir estabilizador para melhorar a experiência, tem uma 

bateria com autonomia de até 6 minutos de vôo, sendo sua 

recarga de aproximadamente 40 minutos.

CARACTERÍSTICAS

Botão de retorno; 

Duas velocidades;

Micro câmera embutida; 

Estabilizador; 

Conexão com smartphones; 

Frequência do controle remoto de até 50 metros; 

Comprimento: 7 cm

Altura: 9 cm

Mini drone
VIP045



Uma linda luminária para decorar a mesa do seu 

cliente.  Lea tem diversas funcionalidades 

acionadas por botões touch. LED com opções 

branco quente, normal e frio além da função noite 

que acende apenas a lateral da base para uma 

iluminação mais ambiente

CARACTERÍSTICAS

Medida: 7x16x41cm (fechada) / 44x16x21 (aberta)

Abertura máxima: 72cm

Peso: 1.060 g

Material: ABS + alumínio

Luminária de mesa com carregador

wireless
VIP046



JBL Horizon é um rádio-relógio multisensor e luz 

led com uma variedade de configurações. Jbl 

Horizon começa o seu dia com som estéreo JBL de 

encher uma sala, enriquecido com um brilho 

ambiente multi-sensorial de luzes LED.

Acorde com um dos três tons de alarme 

selecionáveis ou cinco pré-sets de rádio FM. O 

dispositivo ainda executa músicas de qualquer 

telefone sem fio bluetooth e carrega seus aparelhos 

através da conexão USB.

Relógio com caixa de som JBL
VIP047



Com essa capa o seu Ipad2 ficará ainda mais “smart”.

CARACTERÍSTICAS

• Fixa ao Ipad2 magneticamente;

• Super compacto e leve;

• Protege o Ipad2 contra poeira;

• Através do magnetismo “acorda” e “dorme” o Ipad2;

• Acabamento interno de microfibra que mantem a tela
limpa.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Porta retrato digital desktop 1,5”
TEC002

Possui uma entrada USB que permite o armazenamento de 

diversas imagens no formato JPG, GIF e BMP. A 

transferência de arquivos do PC para o PRD é feita através 

de um programa interno do PRD.

CARACTERÍSTICAS

• Visualizador de fotos;

• Tela de 1,5”

• Possui relógio e calendário.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Muito apreciado por empresas que oferecem um brinde ao 

cliente simultaneamente divulga o portifólio de produtos.



Porta retrato digital egg 1,5”
TEC003

Possui uma entrada USB que permite o 

armazenamento de diversas imagens no formato 

JPG, GIF e BMP. A transferência de arquivos do 

PC para o PRD é feita através de um programa 

interno do PRD.

CARACTERÍSTICAS

• Visualizador de fotos;

• Tela de 1,5”

• Possui relógio e calendário.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e 

eventos.



Chaveiro porta retrato digital 1,5”
TEC004

Possui uma entrada USB que permite o armazenamento 

de diversas imagens no formato JPG, GIF e BMP. A 

transferência de arquivos do PC para o chaveiro é feita 

através de um programa interno do chaveiro.

CARACTERÍSTICAS

• Visualizador de fotos;

• Tela de 1,5”

• Possui relógio e calendário.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Muito apreciado por empresas que oferecem um brinde 

ao cliente simultaneamente divulga o portifólio de 

produtos.



Cartão de visita digital
TEC005

Saia do conceito tradicional e apresente sua empresa e 

seu portfólio de produtos diretamente do seu cartão de 

visita digital.

O cartão apresenta as imagens em slideshow e também 

possui a função de pen drive..

CARACTERÍSTICAS

• Visualizador de fotos;

• Tela de 1,5”;

• Possui relógio e calendário;

• Leitura de arquivos JPG, GIF e BMP;

• Capacidade: 2GB, 4GB e 8GB.

APLICABILIDADE

Apresentação de portfólio de produtos perante clientes e 

fornecedores. Permite inserir foto pessoal e imagens de 

produtos como um catálogo.

O cartão pode ser personalizado na frente e/ou verso com 

dados empresariais e pessoais além da logo marca da 

empresa.



Video mensagem digital
TEC006

Substitua os imãs de geladeiras pelo Video Mensagem 

Digital. O produto possui um imã interno que permite fixá-lo 

em geladeiras ou qualquer superfície metálica.

Você poderá gravar lembretes de até 30 segundos com 

mensagens para pessoas que ama, funcionários...

CARACTERÍSTICAS

• Tela de 1,5” LCD;

• Altofalante, microfone e câmera embutidos no aparelho;

• Video Clip com 20fps e resolução de 320 x 240;

• Bateria de lithium recarregável pela interface USB;

• Botões de fácil uso: On/Off, Record e Play;

• Material: Plástico;

• Possibilidade de personalizar com a logomarca da empresa.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



Gravador de recado digital
TEC007

Substitua os imãs de geladeiras pelo Gravador de Recado 

Digital. O produto possui um imã interno que permite fixá-lo 

em geladeiras ou qualquer superfície metálica.

Você poderá gravar lembretes de até 10 segundos com 

mensagens para pessoas que ama, funcionários...

CARACTERÍSTICAS

• Led indicador de mensagem gravada;

• Alimentação: bateria CR2016 inclusa;

• Diâmetro: 6 x 2x 6 cm;

• Cores: prata e vermelho;



Porta retrato digital 7”
TEC008

CARACTERÍSTICAS

• Display LCD 7” widescreen;

• resolução de 800x480;

• Dimensões de 22x15cm;

• Peso aprox.: 407 gramas;

• Cores: Branco e preto com moldura personalizada;

• Entrada para USB e cartão SD (não incluso);

• Reproduz áudio: MP3 e AVI;

• Reproduz video: Mpeg, Mpeg2, Mpeg4 e AVI;

• Alto falante embutido;

• Com controle remoto;

• Alimentação: DC:5V, 1A;

• Idiomas: Português, Francês, Espanhol, Italiano e
Inglês;

• Montagem para mesa ou parede;

• Função: Calendário e relógio



Pen Card
TEC009

Surpreenda seu público com incríveis pen drives 

criativos e diferentes.

Impressão digital com um resultado mais 

impressionante.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Formato de cartão de crédito;

• Produto resistente;

• Material: plástico;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão
de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Pen drive cadeado
TEC010

Surpreenda seu público com esse incrível pen drive 

cadeado que só libera o acesso ao pen drive com uma 

senha de 3 dígitos. Muito mais segurança para levar 

arquivos importantes.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Produtos resistentes;

• Material: Plástico;

• Gravação: Silk;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão
de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Mouse pad multi-função
TEC011

Que tal oferecer mais espaço na mesa de trabalho do seu 

cliente, funcionário, fornecedor... Esse mouse pad 

possui um calculadora e também um HUB de 3 portas.

Ainda possui uma luz led azul para deixa-lo ainda mais 

atrativo.

CARACTERÍSTICAS

• 3 portas USB 2.0;

• Medidas: 18cm x 21cm x 1cm.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



MP3 player card
TEC012

O MP3 player card é um dos mais novos produtos 

voltados para brinde. Excelente área de impressão e 

liberdade total para criação da arte com cores incríveis.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Plástico;

• Personalização da arte;

• Capacidade de 512MB a 4GB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Pen drives diferenciados
TEC013

Surpreenda seu público com incríveis pen drives 

criativos e diferentes.

Temos os mais diversos modelos e formatos.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Produtos resistentes;

• Material: Borracha ou metal;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão
de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Pen drives 2D
TEC014

Surpreenda seu público com incríveis pen drives 

customizados conforme a sua necessidade. 

Possibilidade de criação livre do formato, cores e arte. Aqui 

o céu é o limite

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Produtos resistentes;

• Material: Acrílico;

• Gravação: Adesivo ou UV;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão de
dados.

•APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Pen drives 3D
TEC015

Surpreenda seu público com incríveis pen drives 

customizados conforme a sua necessidade. 

Possibilidade de criação livre do formato, cores e arte. 

Aqui o céu é o limite

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Produtos resistentes;

• Material: Resina;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na

transmissão de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Cofre contador de moedas
TEC016

Que tal ter um cofre inteligente... com esse cofre 

contador de moedas você vai saber exatamente quanto 

vc tem dentro dele, pois ele possui um contador 

automático que soma o valor de todas as moedas 

inseridas nele. Isso mesmo, esse cofre não te diz quantas 

moedas tem dentro dele e sim a soma do valor de todas 

as moedas inseridas no cofre. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Plástico;

• Alimentação: 2 pilhas AA (naõ inclusas);

• Dimensão: 17cm x 13cm x 13cm;

• Peso: 320 gramas;

• Não lê as moedas antigas.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Lâmpada LED com som bluetooth
TEC017

Lâmpada LED RGB com caixa de som bluetooth e 

controle remoto.

CARACTERÍSTICAS:

• Reproduz músicas de seu celular ou outro

dispositivo via bluetooth com alta qualidade de

som.

• Compatível com qualquer celular ou dispositivo

de áudio com Bluetooth.

• Com o controle remoto, você regula a intensidade

e cor da luz, efeitos da luz, volume do som, liga

desliga, muda de música, play ou pause, etc.

• Você pode desligar a luz e continuar ouvindo

suas músicas.

• Pode ser ligada em 110 ou 220 volts.

ESPECIFICAÇÕES:

• Bluetooth: 3.0 com A2DP

• Base: E27 padrão BR.

• Potência: 12Watts

• Alcance do bluetooth: Aproximadamente 10m.

• Resposta de freqüência: 135 Hz a 15 KHz

• Tensão de entrada:



Reproduza suas músicas com o MP3 player lata.

CARACTERISTICAS:

• MP3 player que reproduz do cartão de memória e pen

drive

• Rádio FM

• Com LED

• Bateria recarregável de lithium de 800 mAh

• Suporta cartão de 2GB e 4GB

MP3 PLAYER LATA
TEC018



Speaker com ventosa
TEC019

Recarregável, portátil, possível ligar em MP3 player, Note book, 

PC, dispositivos de jogos portáteis, iPod, telefones celulares e etc

CARACTERÍSTICAS

• Potência 1.8W;

• Dimensão: 15,0x6,5 cm;

• Cores: preto e branco.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Speaker hamburguer
TEC020

Recarregável, portátil, possível ligar em MP3 player, Note book, 

PC, dispositivos de jogos portáteis, iPod, telefones celulares e etc

CARACTERÍSTICAS

• Potência 1.8W;

• Capacidade da bateria 250mAh;

• Dimensão: 5,0x3,5 cm;

• Cores: preto e branco.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa de som bluetooth
TEC021

Escute música do seu celular por esta incrível caixa de som via 

bluetooth. Com excelente qualidade de aúdio esta “caixinha” vai te 

surpreender.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 4 horas;

• Dimensão: 6,0x6,0 x 5,3 cm;

• Cores: diversas opçoões.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa de som bluetooth
TEC022

Escute música do seu celular por esta incrível caixa de som via 

bluetooth. Com excelente qualidade de aúdio esta “caixinha” vai te 

surpreender.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 3 horas;

• Dimensão: 5,5 x 10,9 cm;

• Cores: branco ou preto.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa bluetooth à prova d`água
TEC023

Mini Bluetooth Speaker Stereo sem fio para desfrutar suas 

música sem fio em qualquer lugar, a qualquer hora.

Evita que você tenho o incômodo de fios emaranhados.

Possui bateria recarregável pelo computador via interface USB.

Este modelo de alto-falante suporta qualquer dispositivo móvel 

com função Bluetooth , como iPhone, iPad, Samsung Galaxy / 

Note / tablet, Laptop, Tablet PC, etc.

Você pode usar isso como autofalantes em telefonema / Skype / 

MSN conversando e também para atender suas ligações.

Compacto, portátil, fácil de carregar, ótima qualidade.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 4 horas;

• Dimensão: 6,2x5,9 x 4,5 cm;

• Cores: sortidas.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa de som “Águas Dançantes”
TEC024

Leve mais cor e movimento além de um som incrível para a mesa 

do seu colaborador.

A caixa de som “Águas dançantes” vem com 4 leds e conforme a 

batida da música a água se movimenta em um lindo efeito visual.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3Wx2;

• USB Plug & Play;

• Conexão: USB e P2;

• Dimensão: 22,0x5,0 x 5,0 cm;

• Cores: preto ou branco.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



MP3 player
TEC025

Excelente player de MP3 . Super portátil, leve e fácil de 

carregar. Perfeito para a academia, caminhada, levar no 

transporte. 

CARACTERÍSTICAS

* Memória de 2GB ou 4GB;

* Bateria de lithium recarregável pela USB;

* Suporta arquivos de Mídia: MP3;

•Inclúi: 1 MP3 player de 2GB, Manual em Inglês, Fone de

ouvido (3,5mm) e Cabo USB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



MP3 Esportivo Digital
TEC026

Incrível MP3 Player esportivo. Perfeito para suas corridas, caminhadas ou quando 

estiver andando de bike Até mesmo para usar enquanto trabalha. Super leve e 

confortável.

CARACTERÍSTICAS

*Super leve (apenas 75 gramas);

* Designe inovador e confortável;

* Memória interna de 2GB;

* Capacidade de armazenar até 500 músicas;

* Formato da mídia: MP3 ou WMA;

* Bateria interna de lithium com duração de até 3 horas tocando música;

* Carrega via USB;

* Não necessita de software, plug & Play

* Acompanha: 01 phone mp3 Player e 1 cabo USB



Fone esportivo bluetooth
TEC027

Incrível fone de ouvido com bluetooth que lhe permite atender suas ligações e ouvir 

músicas direto do celular. Perfeito para suas corridas, caminhadas ou quando estiver 

andando de bike Até mesmo para usar enquanto trabalha. Super leve e confortável.

CARACTERÍSTICAS

*Super leve (apenas 150 gramas);

* Designe inovador e confortável;

* Permite atender chamadas;

* Duração da bateria: 6 a 7 horas;

* Stand-by: 130 horas;

* Compatível com bluetooth 3.0 ou inferior;

* Carrega via USB. Bateria de Lithium;

* Não necessita de software, plug & Play;

* Acompanha: 01 phone bluetooth e 1 cabo USB.



MP4 player
TEC028

Excelente player de MP3 e MP4 . Super portátil, leve e 

fácil de carregar. Perfeito para a academia, caminhada, 

levar no transporte. 

CARACTERÍSTICAS

* Memória de 2GB ou 4GB;

* Bateria de lithium recarregável pela USB;

* Suporta arquivos de Mídia: MP3, MPEG, WMV e outros;

•Inclúi: 1 MP4 player de 4GB, Manual em Inglês, Fone de

ouvido (3,5mm) e Cabo USB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Fone de ouvido
TEC029

Surpreenda seu público com esse incrível fone em formato 

de pílula, lego ou Confete.

CARACTERÍSTICAS

• Conector 3,5mm;

• Serve para MP3, MP4, Computador...;

• Cores diversas;

• Tamanho do fio: 90cm.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



Fone de ouvido com LED
TEC030

Surpreenda seu público com esse incrível fone com 

iluminação LED. Seu evento vai ficar ainda mais 

luminoso!

CARACTERÍSTICAS

• Conector 3,5mm;

• Serve para MP3, MP4, Computador...;

• Opções de cor: Vermelho, Azul, Verde e Amarelo;

• Tamanho do fio: 90cm.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido como brinde em 

seu evento



Fone de ouvido
TEC031

Por se tratar de um produto de alta qualidade é compatível 

também com todas as versões do Iphone ,Ipad e Ipod e 

Smartphones em geral.

CARACTERÍSTICAS

* Tons graves mais profundos e complexos

* Maior proteção contra suor e água



Headphone estéreo personalizado
TEC032

Curta o seu som com muito mais estilo. Lindo fone de 

ouvido!

CARACTERÍSTICAS

• Isolamento de som externo;

• Dobrável;

• Reprodução sonora com qualidade superior para
música;

• Cor: Preto ou branco;

• Personalização: Tampografia

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Headphone Estéreo com Microfone
TEC033

Curta o seu som com muito mais estilo. Lindo fone de 

ouvido!

CARACTERÍSTICAS

• Fone com revestimento em couro sintético.

• Microfone acoplado para comunicação e sistema de
multimídia.

• Isolamento de som externo.

• Reprodução sonora com qualidade superior para
música e voz.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



Duplicador de fone de ouvido
TEC034

Agora ficou mais fácil dividir a música ou o filme com 

quem está ao seu lado. Com esse duplicador é possível 

conectar 2 fones de ouvido em 1 aparelho apenas.

CARACTERÍSTICAS

• plug: 3,5mm;

• Cor: branco;

• cabo: 13cm.

APLICABILIDADE

Perfeito para uma campanha para jovens, conectividade 

ou para call-center



Lanterna USB
TEC035

Que tal ter uma luminária portátil? Essa mini 

luminária é muito prática. Você poderá levá-la na 

bolsa, pasta, enfim...praticamente qualquer lugar, 

pois ela não ocupa espaço.

Funciona com lâmpada LED que promovem uma

luminosidade excelente para que você possa fazer 

sua leitura sem incomodar quem está ao seu lado.

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: USB

• Haste móvel

• Gravação: Silk ou tampografia



Mini ventilador USB
TEC036

Mini ventilador com alimentação USB que deixará 

os dias do seu cliente mais fresco.

Produto de alta qualidade.

CARACTERÍSTICAS:

• Material: ABS

• Haste móvel

• Alimentação: USB

• Medida: 0,2 x 1,4 x 1,5 cm (haste) e 0,9 x 0,1 x

0,2cm (hélice)

• Gravação: Silk ou tampografia



Medidor de pneu com kit ferramenta
TEC037

O brinde ideal para quem é prevenido. Com o 

medidor seu cliente poderá conferir a pressão dos 

pneus além de contar com uma lanterna, luz 

vermelha de emergência e kit ferramenta com 6 

funções.

CARACTERÍSTICAS:

• Lanterna com luz de LED

• Medidor com display digital de pressão:

PSI/BAR/KPA

• Itens do kit ferramentas: martelo, chave de fenda,

faca, alicate, chave philips e tesoura

• Possui ainda acessórios para esvaziar o pneu



Medidor de pneu promocional
TEC038

O brinde para quem é prevenido. Com o medidor 

seu cliente poderá conferir a pressão dos pneus.

CARACTERÍSTICAS:

• Medidor de pressão de pneus

• Possui LED

• Unidades de medida: BAR/ PSI/ LBS/ KPA

• Incluso 4 pilhas LR41

• Medida 34 x 86 x 22mm



Lanterna com kit ferramenta
TEC039

Uma lanterna para clientes exigentes. A lanterna 

LED vem com luz vermelha de emergência e kit 

ferramenta com 6 funções.

CARACTERÍSTICAS:

• Luz de emergência

• Lanterna

• Luz vermelha piscante

• Faca, tesoura, chave Philips, abridor de

lata/garrafa, mini martelo e mosquetão

• Alimentação: 3 pilhas AAA (não inclusas)

•Cor: preta



Bastão com LED
TEC040

Traga muito mais diversão para o seu evento com 

esse incrível produto.

CARACTERÍSTICAS:

• Duração da bateria: até 20horas

• Cores: azul, verde e vermelho

• Bateria: 3x AG13 (inclusa e substituível)

• 7 funções: piscante, alternado, colorido,

vermelho, verde, azul e off

• Dimensão: 40 x 4 cm

• Material: Espuma ABS



Pulseira ativada com som
TEC041

Traga muito mais diversão para seu evento com 

esse incrível produto.

CARACTERÍSTICAS:

• Duração da bateria: até 8 horas

• Cores: azul, verde, vermelho, branco, amarelo e

rosa

• Bateria: 2x CR2016 (inclusa e substituível)

• A luz LED é ativada pelo som e acompanha a

batida da música.

• Dimensão: 23 x 2,5cm

• Material: Silicone



Cadarço com LED
TEC042

Traga muito mais diversão para seu evento com esse 

incrível produto.

CARACTERÍSTICAS

• Duração da bateria: até 60 horas (luz piscante);

• Cores: Azul, verde, vermelho, branco e rosa;

• Bateria: 2xCR2032 (inclusa);

• 3 funções: Luz fixa, pisca rápido e pisca devagar;

• Dimensão: 120 cm ajustáveis;

• Material: Nylon e plástico



Base para garrafa com LED
TEC043

Traga muito mais diversão para seu evento com esse 

incrível produto.

CARACTERÍSTICAS

• Duração da bateria: até 12 horas;

• Bateria: 2xCR2016 (inclusa);

• 3 funções: Luz fixa, pisca rápido e pisca devagar;

• Adesivo 3M para fixação;

• Cor: Branco



MP3 caminhão
TEC044

Surpreenda com esse lindo MP3 player em formato de 

caminhão.

CARACTERÍSTICAS:

• Mp3 player que reproduz do cartão de memória ou pen

drive;

• Radio FM;

• Bateria de lithium recarregável;

• Suporta cartão de memória de 2GB ou 4GB (Não

incluso);

• Cores sortidas



MP3 Truck
TEC045

Surpreenda com esse lindo MP3 player em formato de 

caminhão.

CARACTERÍSTICAS:

• Mp3 player que reproduz do cartão de memória ou pen

drive;

• Radio FM;

• Bateria de lithium recarregável;

• Suporta cartão de memória de 2GB ou 4GB (Não

incluso);

• Cores sortidas



MP3 Truck
TEC046

Surpreenda com esse lindo MP3 player em formato do 

camaro

CARACTERÍSTICAS:

• Mp3 player que reproduz do cartão de memória ou pen

drive;

• Radio FM;

• Bateria de lithium recarregável;

• Suporta cartão de memória de 2GB ou 4GB (Não

incluso);

• Cores sortidas



Caixa de som bluetooth com suporte
TEC047

Caixa de som bluetooth com suporte para celular. Com 

ela você pode deixar seu celular sempre no mesmo local 

e ela ainda serve como speaker para atender suas 

ligações

CARACTERÍSTICAS

• Ligação por bluetooth com som stereo;

• Leitor de cartão para cartões TF;

• Autonomia de até 3 horas;

• Medida: 8,5 x 6,6 cm;

• Cores: Branco ou preto



Caixa de som bluetooth
TEC048

Caixa de som bluetooth/wireless emborrachada, 

acompanha cabo USB.

CARACTERÍSTICAS:

• Padrão de auto falante sem fio: 2.1+ESR

• Distância de transmissão: 10 metros

• Potência: 3w + 3w

• Duração de bateria no volume médio de 5 à 8 horas

• Voltagem de Entrada: DC-5v

• Cores: prata e preto



Mouse pad 3x1
TEC049

Teclado numérico com 3 conexões USB 2.0, mouse pad 

acoplado ideal para notebooks.

Atende diferentes funções, proporcionando economia de 

espaço, aliado à um design sofisticado.

Fácil instalação e operação.

Possui teclado numérico, conexões USB e mouse pad 

acoplado..

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes.



Luminária USB de resina customizada
TEC050

Leva sua criatividade para a mesa do seu cliente com 

essa luminária de resina customizada.

Feita com resina e com conexão USB é uma luminária 

perfeita para encantar o seu cliente.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Resina;

• Alimentação: USB;

• Customizada coforme necessidade do cliente;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



MP3 player Google Android
TEC051

O MP3 player card é um dos mais novos produtos 

voltados para brinde. 

CARACTERÍSTICAS

• Reproduz MP3 de celulares, PC e do cartão de
memória;

• Radio FM;

• Potência do speaker: 3W;

• Com LED;

• Bateria recarregável de lithium de 800 mAh;

• Suporta cartão de 2GB e 4GB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa de som bubble
TEC052

Escute música do seu celular por esta incrível caixa de som. Com 

excelente qualidade de aúdio esta “caixinha” vai te surpreender.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 6W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 2 horas;

• Cores: diversas opções.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caixa bluetooth “águas dançantes”
TEC053

Escute música do seu celular por esta incrível caixa de som. Com 

excelente qualidade de aúdio esta “caixinha” vai te surpreender.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 1:30 hora;

• Cores: diversas opções;

• Peso: 410 g e medidas de 18,5 x 10 x 10 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Fone de ouvido bluetooth
TEC054

Experimente a sensação de ficar com as mãos-livres. Com o fone 

de ouvido bluetooth.

Basta simplesmente pendurá-lo ao pescoço que através de uma 

conexão bluetooth você pode manter-se sempre conectado 

socialmente e musicalmente, seja em casa, no escritório ou 

praticando esportes. Seu design foi exclusivamente desenhado 

para proporcionar maior conforto durante todo o dia com fácil 

acesso à música e controles de chamada. 

CARACTERÍSTICAS

• Durabilidade da bateria: aprox. 4 horas de conversação;

• Cores: preto;

• Peso: 32 gramas.



Mouse pad dobrável
TEC055

Mouse optico wireless anatomico, tecnologia micro receiver, 

funciona com 2 pilhas AAA, embalagem de acrílico.

CARACTERÍSTICAS

• Medidas: 11 x 6 cm;

• Cores: preto e branco;

• Peso: 52 gramas.



Organizador de cabo
TEC056

Em uma vida mais conectada ainda dependemos dos cabos para 

carregar nossos aparelhos. O organizador acaba com o 

emaranhado de fios dos cabos de celular ou fones de ouvido.

CARACTERÍSTICAS

• Mateiral: Silicone;

• Medida: 43 x 30 x 19 mm;

• Cores: Preto, azul, vermelho, laranja e verde.



Trena sônica
TEC057

A Trena eletrônica ultra-sônica com mira laser é uma ferramenta 

perfeita para medir rapidamente a distância, área e volume de um 

quarto ou ainda trabalhar em construções ou no campo. Pode 

medir distâncias em linha reta de 0,50 m a 18 m. Seu medidor de 

distância transmite ondas ultra-sônicas a um ponto que deseja 

medir. Depois, ele mede o tempo levado pelas ondas para refletir e, 

em seguida, calcula e mostra a distância medida no visor LCD 

com fundo azul.

CARACTERÍSTICAS

Mede com precisão a distância de 0,5 a 18 metros

Mede temperatura ambiente

Executa cáLculos de Área, Volume, faz adição, subtração.

A mira laser ajuda a determinar com precisão a medida.

Alimentação: Bateria 9V (bateria não incluída)

Dimensões: 115x75x45mm

Peso: 157g



Termômetro digital
TEC058

Com esse aparelho é possível medir a temperatura dos objetos sem 

encostar. Efetua a medição precisa da temperatura dos objetos a 

distância. Possui display de fácil leitura e medição rápida. É muito 

apropriado para efetuar medições de ar condicionado, freezers, 

churrasqueiras, fornos, maquinas, motores, alimentos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Faixa de temperatura: -50º a 380ºC

Precisão: +/-2º C

Distância do ponto: 12:1.

Alimentação: Bateria 9V (bateria não incluída)

Dimensões: 88x42x175mm



Caixa de som bluetooth
TEC059

Caixa de som multimídia bluethooth. Material plástico texturizado 

colorido com base e tela de som preta, possui um detalhe circular 

prata no centro da tela. 

CARACTERÍSITICAS

• Saída DC 5V para recarga;

• Entrada auxiliar P2;

• Entrada para cartão MicroSD;

• Microfone ;

• Entrada USB(leitura de pen drive);

• Acompanha cordão nylon, cabo auxiliar e cabo para recarga.

• Medida (CxD):7 cm x 6,6 cm x 20,4 cm - Cordão 18,5 cm

• Peso aproximado (g):208



Caixa de som resistente a água
TEC060

Caixa de som multimídia Bluetooth resistente a água

CARACTERÍSITICAS

• Dimensões: 8,7 x 4,5 x 9,5 cm;

• Cores: Preto, vermelho, azul e cinza;

• Bateria de lithium 400 mAh;

• Microfone embutido: permite atender ligações sem desconectar o

aparelho;

• Hands-Free: permite atender as chamadas telefônicas;

• Entrada adicional para cartão de memória TF (Micro SD);

• Rádio FM;

• Potência 3W.



Caixa de som bluetooth
TEC061

Caixa de som multimídia Bluetooth com lindo design

CARACTERÍSITICAS

• Dimensões: 18,0 x 6,0 x 6,5 cm;

• Cores: Preto e prata;

• Bateria de lithium;

• Microfone embutido: permite atender ligações sem desconectar o

aparelho;

• Hands-Free: permite atender as chamadas telefônicas;

• Entrada adicional para cartão de memória TF (Micro SD) e pen

drive além de entrada P2;

• Rádio FM;



Caixa de som bluetooth com

porta caneta
TEC062

Caixa de som multimídia com luzes, suporte para celular e porta 

caneta. Material plástico resistente na cor branca fosca, parte 

superior com falante vazado na área interna, pode ser utilizado 

como porta caneta ou suporte para celular. Parte inferior branca 

leitosa com linhas em relevo, borracha inferior antideslizante e 

alça de alumínio. 

CARACTERÍSITICAS

• Dimensões: 14,1 x 9,8 x 30,5 cm;

• Cores: branca;

• Bateria de lithium;

• Possui porta caneta e suporte para celular;

•Entrada adicional para cartão de memória TF (Micro SD) e pen

drive além de entrada P2;



Caixa de som bluetooth 
TEC063

Caixa de som bluetooth multifunções. Material emborrachado, tela 

de proteção do auto-falante em tecido, parte inferior com 

borrachas anti-deslizantes. 

CARACTERÍSITICAS

• Dimensões: 8,3 x 11,2 x 4,1 cm;

• Cores: preta;

• Bateria de lithium;

•Entrada adicional para cartão de memória TF (Micro SD) e pen

drive.



Caixa de som bluetooth 
TEC064

Caixa de som multimídia bluethooth. Material emborrachado com 

detalhes plásticos, possui um detalhe circular com um “F” no 

centro

CARACTERÍSITICAS

• Dimensões: 19,5 x 5 x 16 cm;

• Cores: preta, azul, branco e vermelho;

• Bateria de lithium;

•Entrada adicional para cartão de memória TF (Micro SD) e pen

drive além de conexão P2.



Caixa de som bluetooth vaso
TEC065

Vaso de planta musical com bluetooth e sensor de toque. Material 

plástico resistente, possui haste de alumínio interna com sensor de 

toque, buraco interno para escoamento da água, parte inferior com 

borrachas antideslizantes, auto falante, luz led inferior.

CARACTERÍSITICAS

• Alto falante 5W;

• Alcance do bluetooth 10m;

• Bateria de 1.200 mAh;

• Duração da carga de aprox. 4 horas..



Caixa de som esportiva resistente

a agua
TEC066

Caixinha de som multifunções à prova d’água. Material plástico, 

possui tela de proteção do falante na cor cinza

CARACTERÍSITICAS

• Serve como speaker;

• Possui entrada para cartão Micro SD;

• Alcance do bluetooth 10m;

• Bateria de 600 mAh;

• Duração da carga de aprox. 1 hora



Caixa de som bluetooth touch
TEC067

A mini caixa de som Bluetooth touch permite a transmissão de 

músicas sem a necessidade de fios e possui microfone embutido 

que permite atender chamadas telefônicas com um simples toque. 

CARACTERÍSITICAS

• Serve como speaker;

• Possui entrada para cartão Micro SD e auxiliar;

• Bateria de 1.000 mAh;

• Duração da carga de aprox. 2 horas



Caixa de som bluetooth
TEC021

Possui um design compacto e elegante e é capaz de transmitir suas 

músicas favoritas sem a necessidade de fios. Com ela também é 

possível atender chamadas telefônicas, reproduzir músicas a partir 

de um cartão de memória micro SD, e ainda pode ser usada como 

rádio FM. Possui bateria integrada recarregável que permite você 

levar a qualquer lugar. Compatível com smartphones, tablets, 

notebooks ou qualquer outro dispositivo de música com função 

Wireless e/ou entrada P2.

CARACTERÍSTICAS

• Potência 3W rms;

• Durabilidade da bateria: aprox. 2 horas;

• Cores: Prata, branco e preto.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Mini porta retrato digital
TEC022

Um mini porta retrato digital para manter suas recordações na 

mesa de trabalho de forma discreta.

CARACTERÍSTICAS

• Tela de 2,4” com resolução de 320x240 pixels;

• Memória interna;

• Formatos das imagens: BMP, Jpeg, GIF e PNG;

• Bateria de lithiun.



Caixa de som bluetooth JBL Go
TEC023

Criado para os apaixonados por música e praticidade, a JBL GO 

transmite música via Bluetooth a partir de dispositivos móveis.

CARACTERÍSTICAS

• Dimensões: 3 x 8 x 6,5 cm;

• Tempo de recarga: 1,5h;

• Duração da bateria: 5 horas;

• Peso: 144 g.



Headphone bluetooth JBL
TEC024

Headphone sem fios leve, dobrável, confortável e compacto. 

Contém dois falantes que produzem graves de verdade. Os 

controles de faixa, chamadas e microfone estão todos na concha.

CARACTERÍSTICAS

• Dimensões: 18 x 15,5 x 3,7 cm;

• Duração da bateria: 10 horas;

• Peso: 140 g.



Headphone bluetooth Multilaser
TEC025

Headphone com haste acolchoada e ajustável proporcionando 

conforto estendido garantindo ergonomia no uso. Earpads extra 

macios para melhor conforto e melhor acústica. Porta micro usb, 

entrada auxiliar e controle de volume.

CARACTERÍSTICAS

• Dimensões: 6 x 18,5 x 16 cm;

• Duração da bateria: 6 horas;

• Peso: 170 g.



Nível de vibração superior a 3 X de um smartphone com 

Seleção vibração em 3 níveis, sonoro ou ambos para o 

alarme via Smartphone

Alarme e funções totalmente programável pelo APP.

Programação via Bluetooth do seu Smartphone por até 10 

metros de distância

Possui sistema com 3 níveis de vibração (moderado, forte e 

extra forte), 10 alarmes diferentes de fácil uso

Medidas do aparelho (D x A) 8,5 Cm x 3,5 Cm

Despertador para travesseiro bluetooth
TEC026



O Relógio de Madeira Quadrado quando está 

desligado parece apenas um bloco de madeira para 

decorar a casa. 

Ao ligá-lo você pode ver o relógio digital de LED, 

através de uma fina camada de madeira.

CARACTERÍSTICA

Material: Plástico com revestimento em um 

laminado que imita madeira

Dimensões: 6,2 x 6,2 cm

Fonte de energia: Bateria carregada por cabo USB 

(acompanha) ou a pilhas (não acompanha)

Peso: 150g

Relógio de madeira quadrado
TEC027



Relógio de mesa com design tipo madeira. 

Apresenta dígitos grandes para fácil visualização, 

Possuí a Função Voice Control, basta bater palma 

ou tocar no aparelho que as horas aparecem no 

visor.

CARACTERÍSTICAS

- Relógio com função: 12hs ou 24hs.

- Display com Hora/Temperatura

- Material: Plástico com revestimento em um

laminado que imita madeira

- Dimensões: 15 x 7 x 4 cm.

- Peso: 215g

Relógio de madeira retangular

c/ termômetro
TEC028



Estilo de design contratada despertador de madeira

Ele também funciona em modo de voz. Faça algum 

barulho (bater palmas, batida na mesa ou pat o 

relógio) Nas proximidades pode despertá-lo ou 

exibição sempre (dois estilo de exibição, você 

pode definir)

CARACTERÍSTICAS

- Relógio com função: 12hs ou 24hs.

- Display com Hora/Temperatura

- Material: Plástico com revestimento em um

laminado que imita madeira

- Dimensões: 10 x 4 x 6 cm.

- Peso: 160 g

Relógio de madeira retangular
TEC029



Estilo de design contratada despertador de madeira 

com porta caneta

CARACTERÍSTICAS

- Relógio com função: 12hs ou 24hs.

- Display com Hora/Temperatura

- Material: Plástico com revestimento em um

laminado que imita madeira

Relógio de madeira c/porta caneta
TEC030



É um controlador remoto de combinação 

multimídia. Ele pode se conectar a todos os seus 

dispositivos favoritos via wireless 2.4GHz, e lhe 

permite ficar a uma distância (até 10 metros) 

enquanto navega na web, compondo e-mails, ou 

jogar jogos de vídeo em seu tablet, smartphone ou 

laptop. É perfeito para PC, Pad, Android TV Box, 

Google TV Box e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Bateria: 200mAh, 3.7V, 0.74Wh

Material: Plástico

Medida: 15.00 x 4.30 x 1.00 cm

Mini teclado para smart tv
TEC031



Ideal para quem gosta de itens retro essa caixa de 

som bluetooth é um brinde ideal.

Os leds piscam com a música

CARACTERÍSTICAS

Potência: 3w

Recepção: -32db

Alcance: 10 metros

Bateria 400 mAh

Caixa de som cubo mágico
TEC032



Uma caixa de som muito bonita e com excelente 

qualidade de som

CARACTERÍSTICAS

Potência: 5w

Recepção: -38db

Alcance: 10 metros

Bateria 1.200 mAh

Cores: preto e azul

Caixa de som bluetooth
TEC033



Fone de ouvido bluetooth similar ao airpod. Ideal 

para ouvir música e atender suas chamadas com 

qualidade de aúdio. Compatível com qualquer 

aparelho bluetooth e sistemas Android e IOS.

A embalagem serve como carregador do fone de 

ouvido

CARACTERÍSTICAS

Potência: 30mw

Recepção: -42db

Bateria duração de 1 hora para música e 3 horas 

para conversação

Cores: branco

Fone de ouvido bluetooth
TEC034



Produto multifuncional. Além de ser uma linda 

peça de decoração é uma caixa de som bluetooth, 

relógio despertador e um aromatizador que pode 

ser usado apenas como umidificador.

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de água: 300mL

Tensão: 24 V DC

Saída de névoa: 30mL / H

Luz: luz quente ou luzes coloridas personalizadas

Dimensões: 132 * 103 * 146mm

Frequência: 2.4MHz

Materiais: PP + ABS

Caixa de som bluetooth com relógio

Despertador e difusor
TEC035



Caixa de som com lâmpada LED de atmosfera de 

fogo, cintilação de brilho laranja quente.

CARACTERÍSTICAS

Potência de saída: 5W

Bateria interna: 7.4 V /1500 mAh

Versão Bluetooth: V4.2

Taxa de distorção do alto-falante: <10%

Speaker SNR:> 75dB

Distância de transmissão Bluetooth:> 10 m

Tempo de carregamento: 4-5 horas (Reprodução 

durante o carregamento é possível)

Caixa de som bluetooth tocha
TEC036



Linda luminária com caixa de som bluetooth e 

base com LED colorido. Possui ainda entrada USB 

para carregar celular.

CARACTERÍSTICAS

• Simples e fácil de operar.

• Luz ajustável multi RGB através do botão de

toque.

• Luz branca ajustável de 3 níveis

• Microfone incorporado para atender chamadas.

• Até 10m de alcance

• Saída de speaker 3W

• Dimensão do produto: 145 x 116 x 520mm

• Peso do produto: 510g

Luminária com caixa de som bluetooth
TEC037



Linda luminária com caixa de som bluetooth e 

LED colorido. Possui relógio despertador digital 

integrado na base.

CARACTERÍSTICAS

• Simples e fácil de operar.

• Conexão Bluetooth / Rádio FM / Entrada

cartão

• Luminária de led com 6 cores e sistema touch

para mudança de cor

• Conecte em seu celular, PC, notebook, TV,

MP3, Ipod, Tablet.

• Bateria interna recarregável

• Peso: Aproximadamente 380grs

• Medidas: Aproximadamente 24cm x 14cm

Luminária com caixa de som bluetooth
TEC038



Com dimmer de alta sensibilidade permite um 

ajuste de brilho de um toque (3 níveis).

As lâmpadas LED eco-amigáveis e duradouras 

conservam quase 80% de energia, com duração 

superior a 30.000 horas.

O relógio possui uma opção de alarme com uma 

soneca para maior comodidade.

Luz direta com modificação de ângulo simples 

com um pescoço flexível.

A hora, a data e a temperatura são exibidas em uma 

tela LCD para ajudar a mantê-lo informado.

Luminária executiva
TEC039



Um pen drive para armazenar mais do que você 

precisa. Com capacidade de 1 ou 2TB esse pen 

drive pode substituir o HD externo com seus 

vídeos e fotos

CARACTERÍSTICA

• conexão USB, suporte Hot plug & Play.

• Nenhuma fonte de alimentação externa é

necessária.

• Suporte diferentes tipos de sistemas

operacionais

• Armazenamento em estado sólido, à prova de

choque e à prova eletromagnética.

• interruptor de proteção Write / Delect

• Armazenamento de dados durável

• Velocidade rápida na transferência de gravação

/ leitura

Super pen drive
TEC040



Conjunto Universal com 3 lentes para todo os celulares.

- Esta lente 3 em 1 é uma solução para lentes de conexão

rápida para celular, que inclui olho de peixe, grande angular

e macro em apenas um pequeno e conveniente aparelho que

cabe facilmente em seu bolso.

- A lente Olho de Peixe capta cerca de 180º do campo de

visão e gera um efeito esférico.

- A lente grande-angular é excelente para quando você

precisa de campo extra de visão.

- 1 Lente Olho de Peixe.

- 1 Lente Grande Angular.

- 1 Lente Macro.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para dar em eventos e festas.

Lente eyefish
CEL001



Flash externo para celular
CEL002

Tenha suas fotos com melhor nitidez com o flash 

externo para celular

CARACTERÍSTICAS

• 3 níveis de intensidade do flash;

• Bateria recarregável (não consume bateria do celular);

• Acompanha cabo USB para ser usado como lanterna
em notebook;

• Cor: Preto, branco ou rosa;

• Personalização: Tampografia

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Fácil de usar e fácil de carregar

Permite tirar fotos ou gravar vídeos a qualquer hora em 

qualquer lugar Design ajustável, adequado para a 

maioria dos celulares Interface da câmera: Universal 

parafuso 1/4

Perfeito para viagens, festa, casamento, praia ou outras 

ocasiões.

*Pedidos somente com cores mistas*

*Cores: preto, branco, azul e vermelho*

*Max capacidade de carga: 500g

*Comprimento da extensão: 235-1100mm

*Material : aço

*Peso: 180g

*Emparelhamento via Bluetooth

* Capacidade da bateria: 100 mah

*Tensão de carregamento: 5v

*Tempo de carregamento: 1 hora

APLICABILIDADE

Excelente brinde para dar em eventos e festas.

Bastão Selfie com bluetooth
CEL003



Controle bluetooth para selfie
CEL004

Para quem deseja tirar fotos com o 

celular a distancia.

*Obturador para smartphones com

sistema IOS e Android;

*Funciona em até 10m de distancia;

*Alimentação: Bateria de lithium

inclusa;

*Dimensão:5x3,3x1cm;

*Peso: 9 gramas;

APLICABILIDADE

Excelente brinde para dar em eventos e 

festas.



Porta celular gel
CEL005

Se Isaac Newton fosse vivo ficaria impressionado com esse 

porta celular que desafia a gravidade. Com uma superfície 

de polímero emborrchado esse porta celular consegue 

segurar qualquer modelo de celular.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Polímero emborrachado;

• Gravação: 1 cor;

• Personalização na base.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Proteja seu celular em qualquer tempo.

CARACTERÍSTICAS

• Material: plástico atóxico;

• Gravação: Tampografia;

• Cores e tamanhos sortidos.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.

PREÇO UNITÁRIO

14.000 unidades = R$ 6,90 – logo 1 cor

PRAZO DE ENTREGA

15 dias

Porta celular prova dágua
CEL006



Kit de Emergência Básico
CEL007

Para quem vive correndo pra cima e pra baixo e esquece de manter 

o celular carregado esse é o melhor brinde a se oferecer. Um kit

que vai te ajudar onde você estiver, seja na rua ou no carro.

O kit possui uma grande flexibilidade para se adaptar a sua verba. 

Basta adiciona/trocar/incluir itens conforme sua necessidade.

CARACTERÍSTICAS

• Case com gravação de marca por alto relevo ou Silk;

• Diversas cores para o case;

• Adaptador USB x 12V para o carro;

• Adaptador Tomada USB;

• Cabo 3 pontas para Iphone 4, 5, 6 e V8;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia.



Kit de Emergência 3x1
CEL008

Para quem vive correndo pra cima e pra baixo e esquece de manter 

o celular carregado esse é o melhor brinde a se oferecer. Um kit

que vai te ajudar onde você estiver, seja na rua ou no carro.

O kit possui uma grande flexibilidade para se adaptar a sua verba. 

Basta adiciona/trocar/incluir itens conforme sua necessidade.

CARACTERÍSTICAS

• Case com gravação de marca por alto relevo ou Silk;

• Diversas cores para o case;

• Power Bank 2.600 mah (pode ser alterado) + cabo 3 pontas;

• Adaptador USB x 12V para o carro;

• Adaptador Tomada USB;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia.



Kit de Emergência 4x1
CEL009

Para quem vive correndo pra cima e pra baixo e esquece de manter 

o celular carregado esse é o melhor brinde a se oferecer. Um kit

que vai te ajudar onde você estiver, seja na rua ou no carro.

O kit possui uma grande flexibilidade para se adaptar a sua verba. 

Basta adiciona/trocar/incluir itens conforme sua necessidade.

CARACTERÍSTICAS

• Case com gravação de marca por alto relevo ou Silk;

• Diversas cores para o case;

• Power Bank 2.600 mah (pode ser alterado) + cabo 3 pontas;

• Adaptador USB x 12V para o carro;

• Adaptador Tomada USB;

• Duplicador fone de ouvido.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia.



Deixe a sua vida sem fio começar! Com este fone de ouvido Bluetooth 

estéreo, você pode desfrutar da grande experiência de audição. Não só 

este fone de ouvido Bluetooth estéreo irá reduzir a radiação, mas 

também dar-lhe vida mais saudável. Além do mais, este excelente fone 

de ouvido estéreo Bluetooth permite fazer e receber chamadas 

telefônicas à vontade. Ele também permite que você escute a música 

ou programas de rádio, mesmo quando você está em movimento ou 

mesmo no escritório!

*Música e tempo de conversação até 13 horas, tempo de espera até

240 horas;

*2 horas: Built-in bateria de lítio recarregável, tempo de carregamento;

*Carregamento rápido: até 75 minutos de música, com 20 minutos de

carregamento;

*Compatível com telefones que suportam a tecnologia sem fio

Bluetooth;

*Dimensões: 15 cm x 7,5 cmx 15,5 cm;

*Peso líquido: 75gr;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 

Headset Stereo Bluetooth
CEL010



Kit viva voz bluetooth
CEL010

Livre-se das multas por falar ao telefone enquanto dirige.

Você poderá atender sua ligação apenas apertando um botão 

no controle

remoto, no próprio aparelho ou no seu celular, depois é falar a 

vontade o

quanto quiser.

CARACTERÍSTICAS

• Kit viva voz com identificador de chamada;

• Lê MP3 através de cartão de memória, aparelhos com

conexão USB ou

Pen Drive;

• Suporta Bluetooth V2.0 A2DP Stereo;

• Transmissor FM com frequência de 87,5 a 108,0MHZ;

•Alimentação: Kit: (12V do carro) e Controle remoto (1Bateria

CR2025

inclusa);

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Pop fone
CEL011

Um aparelho retro, moderno e elegante, compatível com todos os 

dispositivos.

Você também pode conecta-lo em seu computador para realizar 

uma chamada no Skype. 

O aparelho possui um acabamento de borracha, com um 

tratamento de luxo e de toque suave da pintura. 

CARACTERÍSTICAS

• Permite acesso as funções do telefone durante a chamada;

• Conector P2;

• Elimina 95% da radiação emitida pelo telefone;

• Excelente qualidade de aúdio;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Cabo para celular com led
CEL012

Ilumine enquanto carrega o celular

CARACTERÍSTICAS

• Conectores: Samsung, Iphone4 e Iphone5;

• Cores: diversas opções.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Braçadeira para celular
CEL013

O hábito de andar ou correr não precisa ser monótono. Curta uma 

música enquanto pratica esporte. 

CARACTERÍSTICAS

• Perfeito para a prática de corrida, ciclismo, caminhadas, etc;

•Permite a função touch;

• Temos o produto para diversos aparelhos;

• Fabricado em neoprene;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Porta celular anti-gravidade
CEL014

Se Isaac Newton fosse vivo ficaria impressionado com 

esse porta celular que desafia a gravidade. Com uma 

superfície de silicone esse porta celular consegue 

segurar qualquer modelo de celular.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Silicone;

• Gravação: laser ou silk;

• Personalização na base;

• Pode vir com função de HUB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Bateria Portátil de Alumínio.
CEL016

CARACTERÍSTICAS

• Bateria de lítio;

• Capacidades: 1800 mAh e 2600 mAh;

• Tempo de vida > 500 ciclos;

•Com entrada/saída 5V/1ª

•Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria

•Tamanho: 95 x 23 x 22 mm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Bateria Card
CEL017

Esse é o modelo mais compacto e portátil de mercado. A 

Power bank card cabe dentro da carteira e tem potência 

para carregar atá 50% da bateria do Iphone em modo 

avião.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria universal (serve para smatphone);

• Potência de 1,900 mah;

• Tamanho reduzido: 9,6x6,2x0,6 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Power Bank
CEL018

Nunca mais fique na mão quando acabar a bateria do 

celular.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria universal (serve para smatphone);

• Potência de 2.600 mah;

•Tamanho reduzido: 9,5x2x2 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Bateria externa 
CEL019

VIP017

Uma bateria para atender aos mais altos padrões de 

qualidade e estética. 

CARACTERÍSTICAS

• Bateria universal (serve para smatphone);

• Potência de 5.600 mah;

• Cores: Preto, branco e cinza;

• Tamanho reduzido: 9,5x7x2 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Bateria externa
CEL020

VIP018

Ótimo para quem utiliza muito seu celular ou tablet, ele serve 

para carregar seus aparelhos onde vc estiver, dentro de sua 

bolsa, no cinema ou ate no avião.

Tem Entrada USB

CARACTERÍSTICAS

Tipo da Bateria Interna: Lithium-ion polymer;

Capacidade: 5.600mAh,5V;

Entreda: DC 5V, 800mA;

Saída: USB: 5V1A MAX;

Modo de Carregamento: PC; USB port;AC adapter; 

Possui lanterna de led.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia e 

para executivos. 



Power Bank Slim 
CEL021

VIP019

Bateria portátil slim de alumínio com lanterna.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria de lítio;

• Capacidade: 4.400 mAh;

• Tempo de vida > 500 ciclos;

•Com entrada/saída 5V/1A

•Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria

• Tamanho reduzido: 104x59x11 mm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Power Bank com display
CEL022

VIP020

Bateria portátil com caixa de som.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria de lítio;

• Capacidade: 4.000 mAh;

• Tempo de vida > 500 ciclos;

•Com entrada/saída 5V/1A

•Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria

• Tamanho reduzido: 143x31x31 mm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Bateria Externa de alumínio 
CEL023

VIP021

Bateria portátil de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria de lítio;

• Capacidade: 4.400 mAh e 5200mAh;

• Tempo de vida > 500 ciclos;

•Com entrada/saída 5V/1A

•Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria

• Tamanho reduzido: 91x56x24 mm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Power Bank de alumínio com 

lanterna 
CEL024

VIP022

Bateria portátil de alumínio com Lanterna.

CARACTERÍSTICAS

• Bateria de lítio;

• Capacidade: 2.600 mAh;

• Tempo de vida > 500 ciclos;

•Com entrada/saída 5V/1A

•Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria

• Tamanho reduzido: 108 x 23 x 23 mm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Power Bank com display e 

lanterna 
CEL025

VIP023

Power Bank com visor e lanterna. Carregador portátil 

com 2 saídas.

Possui um visor digital que informa a porcentagem da 

carga.



Power Bank de alumínio com 

lanterna 
CEL024

VIP024

Power Bank com indicador de bateria e lanterna LED, com 4 

baterias internas.

CARACTERÍSTICAS

• Visor digital que mostra porcentagem de carga;

• Tipo de bateria: íon de lítio ;

• Entrada: 5V/0,5-1ª Max;

•Lanterna lateral

•Saída USB duplo (Saída 1:5V/1A  Max/Saída 2:5V/2.1A Max

•Peso Líquido: 243g

•Tamanho: 140,5 x 62 x 22,8 milímetros

•Itens Inclusos: 1 Bateria Externa Power Bank e 1 Cabo USB/

Micro USB

•Compatível com todos dispositivos que possuem

carregamento via USB / Micro USB;

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e tecnologia. 



Splitter para fone de ouvido 
CEL027

Compartilhe suas músicas e vídeos com até 5 pessoas ao 

mesmo tempo. O splitter possui um conector para encaixar no 

plug 3,5mm do seu celular ou tablete e através de suas 5 saídas 

de áudio é possível conectar os fones de ouvido.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS;

• 5 conectores 3,5mm;

• Pode ser usado como apoio para o celular;

•Medida: 4,4 x 6,1 x 1,4 cm;

•Cores: vermelho, azul e verde.



Suporte portátil para celular 
CEL028

Um suporte prático para levar a qualquer lugar. Além de 

suporte o produto possui um limpa tela e uma ponta touch.

CARACTERÍSTICAS

• Material: PS;

• Com ponteira touch e limpa tela;

•Medida: 7,0 x 3,4 x 1,3 cm;

•Cores: Preto, branco, vermelho, azul e verde.



Suporte de mão para celular 
CEL029

Um suporte prático para levar a qualquer lugar.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS;

• Possui adesivo para colar na capa do celular;

•Medida: 4,0 x 1,0 cm;

•Cores: Preto, branco, amarelo, rosa, azul e verde.



Porta Cartão 
CEL030

Porta cartões para smartphone.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS;

• Com autocolante: 56 x 86 x 3 mm;



Multi carregador veicular
CEL031

Tenha sempre a disposição uma entrada para carregar o celular no 

carro.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS

•Cor: Preto

•Tensão de entrada: 12 ~ 24V

•Voltagem de saída: 5V - 12V - 24V

•Tomada de saída atual: 3A

•Tensão de saída USB: 5V

•Corrente de saída: 3.1A

•Comprimento do cabo: 10 cm



Chaveiro touch
CEL033

O chaveiro ideal para quem é conectado. 

Ele possui uma ponta touch que facilita a utilização do 

smartphone.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS

•Cores: Preto, azul, vermelho e verde

• Medida: 19 x 55 x 9 mm



Suporte para celular
CEL034

Suporte plástico para celular, material transparente com 

parte interna colorida. Parte traseira vazada para passar o 

fio do celular.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS

•Cores: Preto, azul, vermelho e branco

• Medida: 5,5 x 5,2 cm

• Peso: 36g



Base para celular
CEL035

Base para celular com borracha touch e limpador de tela. 

Material plástico branco com detalhes coloridos, para 

uso do suporte basta rotacionar a base grande colorida 

para o lado oposto, para uso do limpador de tela basta 

puxar pela lateral o compartimento que possui a 

borracha touch.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS

•Cores: Preto, azul, vermelho e laranja

• Medida: 8,3 x 6,0 x 1,9 cm

• Peso: 46g



Pop socket
CEL036

Último lançamento em termos de produto para 

celular multi-função. Com ele você pode usar como 

um suporte para celular, organizador de fios e 

suporte veicular. Um produto para se usar em 

casa, no carro ou no trabalho.

CARACTERÍSITICAS

Personalização: Etiqueta resinada

Peso 15 gramas

Material plástico. 

Cores disponíveis: Branco



Suporte veicular
CEL037

Suporte veicular para celular, acabamento 

emborrachado, vem com conjunto de garras que 

devem ser aclopadas nas grades de ventilação do 

veículo.

CARACTERÍSTICAS

Medidas aproximadas para gravação (CxD):0,3 cm x 

1,3 cm

Tamanho total aproximado (CxD):9,3 cm x 2,3 cm

Peso aproximado (g):25



Suporte veicular articulado
CEL037

Suporte veicular para celular, acabamento 

emborrachado, vem com conjunto de garras que 

devem ser aclopadas nas grades de ventilação do 

veículo. Esse modelo possui uma articulação para 

ajustar o ângulo do celular em relação ao painel.

CARACTERÍSTICAS

• Medidas aproximadas para gravação (CxD):0,3 cm x

1,3 cm

• Tamanho total aproximado (CxD):9,3 cm x 3,3 cm

• Peso aproximado (g):32

• Cor: Preto



Suporte dobrável
CEL038

Suporte de celular universal flexível em silicone, 

fixação no celular por meio de adesivo. Ideal para 

quem gosta de assistir vídeos pelo celular.

CARACTERÍSTICAS

Medidas aproximadas para gravação (CxD):6,5 cm x 

2 cm

Tamanho total aproximado (CxD):8,3 cm x 4 cm

Peso aproximado (g):5



Flash externo
CEL039

Chegou aquele flash para celular para a selfie perfeita

CARACTERÍSTICAS

• Alimentação: 2 pilhas AA não inclusas;

• Material: plástico;

•Cores: Branco, rosa, azul e preto



Com Tecnologia Quick Charge 3.0 você pode carregar seus 

aparelhos com extrema velocidade economizando tempo e 

aproveitando ao máximo seu smartphone, e possui ainda a 

nova tecnologia de carregamento wireless basta ligar e 

encostar o celular e pronto!

O celular deve possuir a tecnologia QI para carregar por 

indução, caso contrário basta conectar o celular na entrada 

USB para carrega-lo

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade: 10.000mAh.

• Display digital LED inteligente

• Tempo de carregamento da bateria interna: de 3 a 5

horas.

• Tamanho: 14,50 x 7,20 x 1,90 cm

• Peso: 255g.

Power bank wireless
CEL040



Com esta power bank você poderá carregar o celular no 

carro enquanto dirige e ao chegar ao seu destino terá uma 

bateria para celular sempre carregada para levar com vc, 

basta tirar do 12V do carro e levar na bolsa.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade: 2.600mAh.

• Cor branco

Power bank veicular
CEL041



Com esta power bank você poderá carregar o celular no 

carro enquanto dirige e ao chegar ao seu destino terá uma 

bateria para celular sempre carregada para levar com vc, 

basta tirar do 12V do carro e levar na bolsa.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade: 2.600mAh.

• Cor branco

Power bank veicular 2 USB
CEL042



Mini microscópio para celular
CEL043

Mini microscópio para celular que permite ampliar em até 

60x a imagem. Possui led e luz UV para auxiliar na 

observação do objeto analisado. 

Um brinde ideal para agronegócio, segmento 

dermatológico, beleza, analisar jóias, etc...

CARACTERÍSTICAS

• Utilize com ou sem o adaptador para celular;

Portátil: super mini com peso ultraleve;

• Luz LED brilhante da lupa fornece luz suficiente em

condições de pouca luz;

• Foco ajustável e ângulo de luz LED ajustável;

• Material: plástico ABS, lente óptica

• Ampliação: 60X



Mini microscópio para celular que permite ampliar em até 

55x a imagem. Possui led e luz UV para auxiliar na 

observação do objeto analisado. 

Um brinde ideal para agronegócio, segmento 

dermatológico, beleza, analisar jóias, etc...

CARACTERÍSTICAS

• Utilize com ou sem o adaptador para celular;

Portátil: super mini com peso ultraleve;

• Luz LED brilhante da lupa fornece luz suficiente em

condições de pouca luz;

• Foco ajustável e ângulo de luz LED ajustável;

• Material: plástico ABS, lente óptica

• Ampliação: 55X

Mini microscópio para celular 55x
CEL044



O telescópio tem zoom de 8x, o que pode ajustar a distância 

focal para bem próximo.

Pode ser usado como um monocular.

Compatível com a maioria dos Smartphones.

Fácil utilização, basta fixar a lente no suporte e fixá-lo ao 

telefone

CARACTERÍSTICA

Tipo de Lente: Telescópio Objetiva

Material: ABS

Diâmetro da lente pequena: 15mm/0.59in;

Diâmetro grande da lente: 21mm/0.83in

Ampliação real: 8X

Telescópio para celular
CEL045



Luz indicadora de energia para confirmar o status 

rapidamente.

A luz LED de energia aparece ao pressionar um botão para 

indicar o status da carga do conjunto de baterias 

rapidamente.

Cabo micro-USB incluso para conectar e carregar.

O cabo micro-USB 2.0 deve ser usado com celulares, 

câmeras digitais e outros dispositivos portáteis com 

conexão micro-USB. Carregue-o com você e deixe-o em 

sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar 

e carregar sempre que precisar.

CARACTERÍSTICAS

Saída: 5 V, 2,4 A.

Entrada de energia: 5 V, 2 A.

Capacidade da bateria: 2600mA

Carregador portátil Philips
CEL046



Com o duplo Jack, você poderá ouvir musicas, efetuar 

ligações e realizar suas tarefas com fone como fazia nos 

modelos anteriores carregando seu aparelho 

simultaneamente, pois ele funciona como uma expansão 

transformando sua saída múltipla AC/Áudio em duas saídas 

inteligentes.

Duplicador de entradas
CEL047



Power bank de alto desempenho. Possui 2 entradas 

USB que permite carregar 2 dispositivos ao mesmo 

tempo.

CARACTERÍSTICAS

Capacidade: 10.400 mAh

Amperagem de saída: 3ª

Medida: 4,4x4,4x8,9 cm

Peso: 240g

Cor: Branco e azul

Power bank TP-Link 10.400 mAh
CEL048



O Carregador mais compacto com alta capacidade 

de carga.

Capacidade de 3350mAh com bateria de lítio-íon 

recarregável.

Possui 3 LEDs de indicadores de bateria.

Compatível com todos como portas Lightning da 

Apple (iPhone 5, 6 / iPad / iPad mini / iPod).

Carregamento de 100% para iPhone5, 6, 6plus.

Power bank pocket
CEL049



Encosto para assento shiatsu
SPA001

Assento Shiatsu é ideal para você descobrir o 

relaxamento através das técnicas milenares do Shiatsu. 

Ele alivia os pontos de tensão do seu corpo com uma 

massagem revigorante, oferecendo um mecanismo duplo 

e móvel para ser ajustado em 3 regiões: parte superior das 

costas, lombar ou todo o dorso.

Ele ainda proporciona uma vibração no assento e tem 

função de aquecimento, para potencializar um efeito mais 

revigorante das massagens. Outra novidade é que pode 

ser usado no carro, pois vem com adaptador exclusivo.

CARACTERÍSTICAS

• Alimentação: bi-volt;

• Peso aproximado:4 kg;

• Dimensões aproximadas: 12cm x 44cm x 68cm;

• Controle-remoto.



Encosto massageador
SPA002

Uma terapia de relaxamento ajudará seu dia a dia a se 

tornar mais confortável. Ele oferece uma Massagem 

Shiatsu 3D que simula, de forma mais intensa, o 

tratamento desta técnica oriental de relaxamento.

Recebe os benefícios da Massagem Scraping que 

proporciona relaxamento profundo com deslizamento 

intenso e rápido, movendo-se para cima e para baixo na 

suas costas. As 6 cabeças de massagem intensificam seu 

momento de descanso. A função aquecimento 

potencializa o resultado da massagem.

O Encosto pode ser utilizado no pescoço, costas, região 

lombar e panturrilhas.

CARACTERÍSTICAS

• Alimentação: bi-volt;

• Peso aproximado:2,5 kg;

• Dimensões aproximadas: 40,5cm x 36,5cm x 12cm.



Contador de passos
SPA003 – Promocional

SPA004 - Solar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Incentive seus clientes, fornecedores e colaboradores a ter uma 

vida mais saudável. Esse brinde estimula os hábitos saudáveis 

mensurando o exercício mais simples que praticamos todos os dias 

que é andar. Comprove com simples gestos como trocar o elevador 

pelas escadas os benefícios que podemos ganhar no nosso dia a 

dia.

PROMOCIONAL

• Conta número de passos;

• Ideal para corridas;

• Fixação na cintura

• Bateria inclusa

SOLAR

• Conta número de passos;

• Calcula calorias consumidas;

• Mede distância percorrida;

• Fixação na cintura;

• Alimentação solar



Umidificador portátil
SPA005

Com esse umidificador você poderá reduzir o efeito 

do tempo seco ou da poluição das grandes cidades a 

qualquer momento.

CARACTERÍSTICAS

• Alimentação: 4 pilhas AAA não inclusas;

• Super prático de usar, apenas deslizar que começa a
vaporizar;

• Dimensão: 5 cm x 10 cm x 2,5 cm;

• Peso: Aprox. 120g.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido a grandes 

clientes, principalmente para o segmento de beleza e 

cosmético.



Abridor de garrafa bola de futebol
SPA006

Esse abridor de garrafa foi feito para quem ama futebol. 

Ao abrir uma garrafa com ele você ouvirá: "Gooooool"! 

Além disso ele possui imãs para você deixar ele grudado 

na geladeira e ficar mais fácil de encontrar sempre que 

precisar

CARACTERÍSTICAS

• Material: Plástico e metal;

• Dimensão: 5,8x6,5x6,5cm;

• Peso: 100g.

APLICABILIDADE

Divulgação da marca em bares, restaurantes, hotéis, 

danceterias e eventos em geral. 

Excelente brinde para o segmento de bebidas.



Lixeira em Neoprene
SPA007

Lixeira feita em neoprene de 3mm com impressão de alta 

qualidade. Mantenha seu carro limpo e ajude a cuidar do 

meio ambiente.

APLICABILIDADE

Ideal para eventos e  projetos automobilísticos. 



Faixa Elástica (1,5 x 15cm)
SPA008

Faixa elástica atóxica, fornecida com cor e resistência 

variável em diferentes tensões de acordo com a resistência.

CARACTERÍSTICAS

*Possibilita vários tipos de exercícios, trabalhando toda a

musculatura de seu corpo.

*Tamanho 1,5 m por 15 cm.

*Látex de alta qualidade, garantindo

*Elasticidade uniforme em toda extensão da faixa

APLICABILIDADE

Eventos e promoções voltado ao bem estar.



Massageador USB
SPA009

Para se relaxar a qualquer hora do dia.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Plástico;

• Gravação: Silk;

• Cores diversas;

• Personalização no topo do massageador;

• Funciona a pilha (não inclusa) ou via USB.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Máscara para dormir
SPA010

Ótima opção de presente divertido para quem não consegue dormir com claridade, além de ser 

muito macia e confortável.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

* Produto produzido em neoprene

* Estampa por sublimação

* Tamanho único

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Dimensão: 20cm x 9cm x 0,3cm (L x A x P)

Peso: 0,05 Kg

APLICABILIDADE

Produto excelente  para eventos voltado a bem estar.



Adaptador de tomada universal
SPA011

Para nunca mais ficar na mão em suas viagens.

CARACTERÍSTCAS

•Adaptador padrão EUA / Europa / Asia / UK / Outros;

• Luz indicadora de funcionamento;

• Tensão: 110-250V / 10ª;

• Tamanho: 7,3x5x3,9cm.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Kit emergencial adaptador universal
SPA012

Para quem vive viajando pra diversos países e 

esquece de manter o celular carregado esse é o 

melhor brinde a se oferecer. Um kit que vai te 

ajudar onde você estiver, seja no Brasil até o 

Japão. O kit possui uma grande flexibilidade para 

se adaptar a sua verba. Basta 

adicionar/trocar/incluir itens conforme sua 

necessidade.

CARACTERÍSTICAS:

• Case com gravação de marca por alto relevo ou

Silk

• Diversas cores para o case

• Adaptador universal

• Adaptador Tomada USB

• Cabo 3 pontas para Iphone 4, 5, 6 e V8



Guarda-chuva
SPA013

Guarda-chuva automático azul com forro de céu ou 

uma única cor. Possuí uma dupla camada em seda 

sintética, haste em Fibra de Vidro 14mm e 

empunhadura reta em ABS.

CARACTERÍSTICAS:

• Dimensões (aberto): 100x80cm

• Cores: azul, vermelho e preto



Excelente para administrar o excesso de bagagem.

CARACTERÍSTICAS

• Balança digital;

• Suporta até 50kg;

• Dimensões: 7 x 14 x 2cm;

• Alimentação: 1 bateria CR2032 inclusa.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.

Balança de bagagem
SPA014



Magic cooker
SPA015

Misturador automático de alimentos que vai se tornar seu braço 

direito na cozinha. Projetado para misturar automaticamente 

molhos diversos, poupando você da tarefa de mexer a panela com 

uma colher. Com suas longas pernas, seus pés e espátula de 

silicone de alta resistência, pode ser utilizado em sopas, cremes e 

outros molhos, suportando altas temperaturas. Sua ação giratória 

garante que o Magic Cooker percorra toda a panela e que todos os 

pontos sejam misturados. 

CARACTERÍSTICAS

• Possui 3 velocidades;

• Mistura o alimento sozinho;

• Base o corpo de silicone;

• Resiste a altas temperaturas.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Galheteiro 2x1
SPA016

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

São dois compartimentos, um para azeite e outro para vinagre, que 

não se misturam - Para utilizar o vinagre, aperte o botão V e 

incline o galheteiro; para o azeite, aperte o botão O e faça o 

mesmo movimento - Dimensões: 5,5 x 19,5 cm

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Ralador de queijo automático
SPA017

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Prática, moderna e bonita. Ralador elétrico para queijo - Coloque 

queijo no compartimento e escolha entre as duas regulagens de 

tamanho para ralar 

Funcionamento: 6 pilhas AA 

Dimensões: 9 x 21 cm. 

(Pilhas não inclusas) 

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Mini borrifador de água
SPA018

Mini borrifador de água de ABS.

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidade: 60 ml

• Tamanho: ø40 x 215 mm



Copo para salada
SPA019

Copo de plástico para salada. Acompanha garfo e molheira.

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidade: 800 ml

• Tamanho: ø110 x 190 mm



Shaker
SPA020

Shaker de plástico com escala de medição em ml e fl oz.

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidade: 400 ml

• Tamanho: ø160 x 93 mm



Conjunto de talheres
SPA021

Conjunto de talheres de plásticos: garfo, faca e colher. Leve 

para todos os lugares. Praticidade e facilidade no dia-a-dia.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho: 31 x 178 x 20 mm



Squeeze de peso
SPA022

Squeeze de plástico em formato de peso.

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidade 550 ml

• Tamanho: ø80 x 210 mm



Chaveiro com medidor UV
SPA023

Chaveiro com medidor da intensidade do nível de raios ultra 

violeta.

Ele indica através do medidor no meio do cheiro o nível de 

intensidade dos raios ultra-violeta. Quanto mais escuro mais 

intenso está a radiação avisando quando se faz necessário o uso de 

protetor solar.. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: PVC;

• Medida: 3,5cm;

• Gravação: Silk ou tampografia.



Almofada inflável
SPA024

Sacola almofada inflável de PVC opaco.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho vazio: 300 x 320 mm



Tenda tapa vento
SPA025

Tenda tapa vento, fornecido em sacola.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho da tenda: 1120 x 2000 x 1140 mm

• Tamanho da sacola: ø80 x 550 mm



Frisbee dobrável
SPA026

Frisbee dobrável que acompanha uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho do frisbee: ø250 mm

• Tamanho da bolsa: 90 x 90 mm



Frisbee para Pets
SPA027

Divirta-se com o seu pet. Ideal para animais de estimação.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho: ø 200 mm



Kit higiene para Pets
SPA028

Kit de higiene para cachorro. Contém 20 sacos plástico.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho porta-saco: 82 x 48 x 41 mm

• Tamanho sacos plástico: 265 x 320 mm



Marmita fitness
SPA029

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Muita praticidade para levar seu almoço ou lanche. A marmita 

fitness vem com 2 compartimentos além de talheres e uma fita 

elástica para amarração.

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 18 x 10,5 x 10 cm;

•Peso: 400 gr;

• Gravação: Silk ou tampografia



Almofada com kit pipoca
SPA030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada medindo aproximado 32x40x11cm com gravação em 1 

cor na almofada em silk e adesivo nos copos e balde sem limites 

de cores, para quantidade de 30 a 99 peças, acima de 100 peças 

consulte outras opções de personalização.

Perfeita para quem gosta de ter a pipoca e o refri sempre por perto. 

A Almofada tem 3 espaços, 1 para o balde de pipoca e 2 para os 

copos de bebida. Esses ítens acompanham o produto, mas caso 

você queria, pode substituir por um que você já tenha em casa.

Almofada em poliester com enchimento em fibra siliconada

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 32 x 40 x 11 cm;

• Gravação: Sublimação



Almofada porta controle 25x25
SPA031

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Frente 100% personalizado e verso branco

ou colorido com fechamento em zíper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 25 x 25 cm;

• Gravação: Sublimação



Almofada porta controle 15x30
SPA032

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Frente 100% personalizado e verso branco

ou colorido com fechamento em zíper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 15 x 30 cm;

• Gravação: Sublimação



Almofada post-it
SPA033

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Escreva seus recados de uma forma diferente. Para apagar, basta 

lavar a fronha.

Frente 100% personalizado e verso branco ou colorido com 

fechamento em zíper.

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 25 x 30 cm;

• Gravação: Sublimação;

• Acompanha caneta para escrever na almofada.



Almofada para pescoço
SPA034

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Mais conforte em sua viagem. 

Almofada para pescoço com frente 100% gravada.

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 30 x 38 cm;

• Gravação: Sublimação;



Almofada 37x40
SPA035

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 37 x 40 cm;

• Gravação: Sublimação;



Almofada  20x40
SPA036

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Verso da almofada em branco ou colorido com fechamento em 

ziper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 20 x 30 cm;

• Gravação: Sublimação;



Almofada  coração
SPA037

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Verso da almofada em branco ou colorido com fechamento em 

ziper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 30 x 28 cm;

• Gravação: Sublimação;



Almofada  coração duplo
SPA038

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Verso da almofada em branco ou colorido com fechamento em 

ziper

As 2 partes são unidas por velcro

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 30 x 30 cm (2 partes juntas);

• Gravação: Sublimação;



Almofada  rolinho
SPA039

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 35 x 40 cm;

• Gravação: Sublimação;



Luz de segurança para corrida
SPA040

Correr ficou muito mais seguro com essa luz de segurança.

Compatível com todos os modelos de tênis.

CARACTERÍSTICAS:

• Medida: 63 x 89 x 28 mm;

• Gravação: Tampografia;

• Material: ABS e PVC – Eco-friendly;

• Incluso 2 bateiras CR2032



Hand Spinner
SPA041

Spinner anti-estresse colorido com ruelas metálicas. 

Material plástico resistente, possui três ruelas pretas de 

metal. Rolamento central, basta segurá-lo e rotacionar o 

item.

CARACTERÍSTICAS:

• Medida: 7,5 x 7,5 x 1,4 cm;

• Peso: 53 g



Braçadeira LED para corrida
SPA042

Correr ficou muito mais seguro com essa luz de segurança.

CARACTERÍSTICAS:

• Medida: 22 cm ajustável até 40cm;

• Material: Nylon e silicone;

• Cores: Azul, verde, branco, vermelho e rosa;

•3 funções: luz fixa, pisca rápido e pisca devagar;

•Bateria: 2xCR2032 (inclusa);

•Duração da bateria: até 80 horas.



Mini almofada  20x20
SPA043

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Verso da almofada em branco ou colorido com fechamento em 

ziper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 20 x 20 cm;

• Gravação: Sublimação;



Almofada  30x30
SPA044

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Almofada para decorar seu ambiente. Gravação frontal 100%.

Verso da almofada em branco ou colorido com fechamento em 

ziper

Composição: 100% Poliéster / Oxford

CARACTERÍSITICAS

• Medida: 30 x 30 cm;

• Gravação: Sublimação;



Massageador para os pés
SPA045

Uma massagem irresistível para seus pés. Aproveite um 

momento do seu dia para relaxar os seus pés.

Agora poderá descansar e proporcionar uma massagem 

Shiatsu com esse Massageador dos Pés. O produto possui 

um motor de alta qualidade que massageia seus pés, 

deixando-os mais confortáveis e relaxados. 

CARACTERÍSTICAS

• Alimentação: bi-volt;

• Peso aproximado:7,4 kg;

• Dimensões aproximadas: 26cm x 31cm;

• Não possui controle-remoto.



Bandoca totalmente personalizável e com 

almofada, assim deixando seu momento de 

trabalho ou lazer muito mais confortável.

CARACTERISTICAS

• Formato: 30x40cm

• Almofada bandeja com base em PVC.

• Personalização feita com adesivação de

vinil impresso digitalmente em alta

resolução.

Bandoca smart personalizada 
SPA046



Churrasqueira portátil
SPA047

Agora com sua Churrasqueira Portátil  você pode fazer seu 

churrasco onde quiser, sem se preocupar em transportar algo 

trabalhoso para um momento de lazer, ideal para camping, praia, 

quintal ou até mesmo na varanda de seu apartamento!

CARACTERÍSTICAS

• Desmontável, leve e prática;

• Aço de 0,6mm;

• Grelha cromada de 2,5mm;

• Dimensão montada: 35,7 x 35,7 x 24,1 cm

• Dimensão desmontada: 35,7x35,7x3 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Churrasqueira portátil
SPA048

A Churrasqueira Portátil Fix 0218 é uma churrasqueira em aço, 

com um design inteligente, muito elegante, simples e rápido de 

montar e de desmontar.

CARACTERÍSTICAS

• Design inteligente e elegante;

• Rápida de montar e desmontar;

• Aço de 0,6mm;

• Grelha cromada de 2,5mm;

• Dimensão montada: 45,3 x 30,5 x 30,0 cm

• Dimensão desmontada: 45,3x30,5x3 cm.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Tag de mala de borracha
SPA049

Evite confusão na hora de retirar sua bagagem. Com essa tag de 

mala emborrachada seu cliente ficará seguro e tranquilo no hora do 

desembarque.

CARACTERÍSTICAS

• Material: borracha;

• Medida customizada. Possibilidade de faca especial;

• Gravação: relevo ou silk.



Tag de mala couro sintético
SPA050

Tag identificador de bagagem de couro sintético. Parte frontal com 

bolso de visor plástico e lado inverso liso, possui fivela prata com 

3 tamanhos de encaixe.

Medidas aproximadas para gravação (CxD):5,1 cm x 10,2 cm

Tamanho total aproximado (CxD):6 cm x 11,1 cm – Fivela 19,9 

cm x 2,3 cm

Peso aproximado (g):16



Tag de mala couro sintético
SPA050P

Identificador de bagagens em couro sintético. Possui “fivela” 

ajustável, visor plástico e proteção de couro para a “tela”. Para 

colocar alguma informação no identificador basta tirar a fivela e 

retirar/colocar o papel pela parte superior.

Medidas aproximadas para gravação (CxD):7 cm x 4,9 cm

Tamanho total aproximado (CxD):Identificador 12,6 cm x 7,1 cm 

– Fivela 23,3 cm x 3 cm

Peso aproximado (g):21



Porta passaporte
SPA051

Porta passaporte Bidins em couro sintético, possui três 

compartimentos na lateral para cartões.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Couro sintético

• Cores: Preto, marron, bege e azul

• Medidas aproximadas para gravação (CxD):13 cm x 9 cm

• Tamanho total aproximado (CxD):20,5 cm x 13,7 cm

• Peso aproximado (g):46



Squeeze para pets
SPA051

Com o Bebedouro Pet Drink Portátil Azul dar água para seu pet 

durante o passeio ficou fácil. É só girar a garrafinha e servir. A 

bandeja tem o formato ideal para qualquer que seja o tamanho do 

animal. O transporte sem vazamento também é cômodo, muito 

prático e a alça permite levá-lo no ombro. Tem capacidade para 

500ml de água. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Plástico e nylon

• Cores: Diversas cores

• Volume: 500ml



O Nebulizador Portátil transforma medicamentos líquidos 

em gotas finas e o distribui com eficiência e precisão em 

forma de aerossol no trato respiratório superior e inferior, 

através do bocal ou máscara. 

Tem depósito que pode armazenar até 10 ml de 

medicamentos líquidos e de alta viscosidade e capacidade 

de nebulização de 0.25 ml/minuto, aproximadamente.

Nebulizador portátil
SPA052



Difusor de aromas com duas opções de alimentação de 

corrente: através da porta USB ou através da fonte de 

alimentação USB ; dispersão ultrafina graças à tecnologia 

de umidificação por ultrassons; apropriado para óleos 

essenciais hidrossolúveis; extremamente silencioso; baixo 

consumo energético (apenas 4 W); para recintos fechados 

até aproximadamente 27 m²; depósito com capacidade de 

120 ml.

Difusor de aromas
SPA053



Shower coach
ECO001

Consciência ambiental até na hora do banho. O Shower 

Coach ajuda a mudar o hábito na hora do banho com 

consciência na economia de água.

Basta girar que o Shower Coach conta 5 minutos do seu 

banho.

CARACTERÍSTICAS

• Gira a ampulheta para contar 5 minutos.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido como brinde em seu 

evento



Relógio movido à água
ECO002

Relógio que não precisa de baterias, cordas e muito menos 

de energia elétrica para funcionar, pois o que move ele é 

um dos itens que nos move também: a água.

Um projeto simples, interessante e o melhor, é 

ecologicamente correto 

CARACTERÍSTICAS

• Movido pelos íons presentes da água;

• Cores: Azul, verde, vermelho e cinza;

• Display de LCD.

APLICABILIDADE

Produto impactante para ser oferecido como brinde em seu 

evento



Baby tree
ECO003

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O BABY TREE é uma plantinha tipo chaveiro que as pessoas 

carregam e cuidam como se fosse sua plantinha de estimação. São 

diversas espécies de plantas, entre elas as Suculentas e os Cactos. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

• Dimensão: 4cm x 2cm;

• 100% personalizável na embalagem (com sua marca, sua arte,

sua campanha) + Inclusão do logotipo na cúpula.;



Carregador solar universal
ECO004

Quem nunca teve um celular que deixou você na mão 

quando mais precisava? Por isso mesmo esse produto é 

um excelente brinde.

O carregador segue com um conjunto de plugs para a 

grande maioria dos modelos de celular disponíveis no 

mercado.

CARACTERÍSTICAS

• Material: ABS com painel solar;

• Bateria de lithium com capacidade de 2.000 mAh;

• Incluso: cabo USB para carregar a bateria;

• Medida: 143 x 77 x 16 mm



Produtos de escritório ecológicos
ECO005

Surpreenda seu público produtos ecológicos. Temos 

diversos produtos feitos em madeira reciclada.

Exemplo de consciência e sustentabilidade!

PRODUTOS

• Bloco de notas;

• Canetas e lapiseiras;

• Porta caneta;

• Kits de produtos ecológicos.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Caneta jornal
ECO006

Surpreenda seu público produtos ecológicos. Caneta 

biodegradável, onde seu corpo principal, que envelve 

uma carga comum de caneta, é feita de folhas de jornal.

Exemplo de consciência e sustentabilidade!

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Grampeador ecológico
ECO007

Sistema inovador dispensa utilização de grampos. 

Grampeia até 5 folhas. Ideal para escritório, viagens e 

uso escolar. Inofensivo para manuseio infantil.

Ele Corta uma pequena tira de papel e usa para costurar 

as folhas juntas. Parece mentira mas você agora terá 

suas folhas unidas sem precisar de grampos.

CARACTERÍSTICAS

• Prende até 5 folhas;

• Cores: Preta Branca e azul;

• Medidas: 5,8 x 4,8.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos. 

Pode ser usado no escritório, em casa ou para tarefas 

escolares.



Lanterna de dínamo
ECO008

Lanterna que não precisa de pilhas para funcionar. Basta 

apertar a alavanca que ela gera energia para o LED. 

Perfeito para deixar no porta luvas do carro ou levar 

para o campo.

CARACTERÍSTICAS

• Material em plástico resistente;

• Cores: Preta, Branca, Vermelha e azul;

• Medidas: 8,5 x 4,5.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos. 



Kit multimídia ecológico
ECO009

Surpreenda seu público com esse incrível kit de produtos 

de informática todo revestido em bambu ou papel 

reciclável.

Exemplo de tecnologia com sustentabilidade!

CARACTERÍSTICAS

• Caixa Acústica revestida em papel reciclado;

• Mouse sem fio revestido de bambu;

• Teclado em bambu com teclas plásticas.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



Relógios de madeira 
ECO010

Surpreenda seu público com esse incrível relógio feito de 

madeira

Relógios feitos de material reutilizada, o que significa 

madeira de reaproveitamento de produtos que, 

provavelmente, não teriam mais utilização. 

CARACTERÍSTICAS

• 100% Madeira Natural e reutilizada

• Hipoalergênico

• Livre de materiais tóxicos

• Maquina japonesa Miyota

• Super leve



Kit vinho bambu
ECO011

Supreenda seu público com esse lindo kit de vinho com 4 

peças feito em bambu.

CARACTERÍSTICAS

• Caixa confeccionada de bambu;

• 4 itens: Saca rolhas, Direcionador, Tampa e Anel;

• Dimensão: 36,0 x 22,2 cm.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.



Pen drives ecológicos
ECO011

Surpreenda seu público com incríveis pen drives feitos 

em madeira.

Temos os mais diversos modelos e formatos.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidade de 2GB, 4GB e 8GB;

• Produtos resistentes;

• Shipset de alta qualidade e velocidade na transmissão
de dados.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.

ECO013ECO012

ECO014 ECO015

ECO016

ECO017 ECO018

ECO019 ECO020



Pasta para notebook
ECO021

Está pasta A4 para notebook feito de cortiça é 

super diferente e vem com um compartimento para 

notebook15.6''.

O interior é forrado e almofadado e fornecido em 

embalagem de non-woven.

CARACTERÍSTICAS:

manho da bolsa: 390 x 297 x 67 mm

Tamanho da embalagem: 470 x 378 mm



Bloco de anotação
ECO022

Este bloco de anotações feito de cortiça com porta 

caneta esferográfica é perfeito para presentar 

alguém. Além de sustentável, este bloco é lindo.

Contém 80 folhas lisas cor marfim e é fornecido 

em embalagem non-woven.

CARACTERÍSTICAS:

Tamanho do bloco: 137 x 215 mm

Tamanho da embalagem: 180 x 240 mm



Sacola de garrafa
ECO023

Para valorizar ainda mais o seu presente, a sacola 

para 1 garrafa de vinho feito de cortiça é uma 

ótima ideia de embalagem. Praticidade, beleza e 

sustentabilidade em um único produto.

CARACTERÍSTICAS:

Tamanho:100 x 330 x 100 mm



Eco-ovo semente ou flores
ECO024

Embalagem exclusiva de Kraft ,personalização com Tag 

reciclado impressão 4 cores amarrado com fio de Rami. Basta 

quebrar o ovo com cuidado apenas na parte superior e colocar 

água ,em poucos dias você verá as mudinhas das flores 

germinando de dentro do ovo ou uma plantinha subindo com a 

semente gravada.

Acompanha ovo em cerâmica e pratinho.

Medidas 6cm(larg) x 8 cm(alt) . Peso 250 gramas

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Lápis semente
ECO025

Lápis ecológico de madeira de reflorestamento. 

Possui semente na ponta. Quando estiver num 

tamanho pequeno basta plantar o lápis que uma 

muda nascerá.



Papel semente
ECO026

O papel semente é ecológico, artesanal e de 

excelente qualidade, que recebe sementes de 

flores ou temperos, durante o seu processo de 

fabricação. Baseados no conceito de que podemos 

semear vidas através de reciclagem e da 

transformação do papel usado.

Plante o seu papel, jogue ele na terra e ao invés 

de poluir, você estará contribuindo com o meio 

ambiente. Plantinhas nascem do papel. Inovador e 

sustentável.



Estojo ecológico c/ bloco
ECO027

Estojo ecológico tamanho A5 confeccionada em 

tecido algodão trançado natural com interior 

marrom com bloco 50 folhas lisas na cor creme 

mais 7 peças.

CARACTERÍSTICAS:

• Medidas: 215x170x30mm

• Embalagem: Caixa para presente

• Gravação: A laser na etiqueta

• Peso (Kg): 0,370



Pasta A4 ecológico
ECO028

Pasta convenção tamanho A4 confeccionada em 

tecido algodão trançado natural com 6 divisórias 

internas.

Acompanha bloco de anotações com 50 folhas 

autadas .

CARACTERÍSTICAS:

• Medidas: 325x265x30mm

• Embalagem: Caixa para presente

• Gravação: A laser na etiqueta

• Peso (Kg): 0,710



Caneca de fibra de coco
ECO029

Caneca redonda ecológica , com capacidade de 

400 ml feita em 50% de fibra de coco ou de 

madeira (resíduos aproveitados).



Pasta A4 cortiça
ECO030

Pasta no tamanho A4 de cortiça.

CARACTERÍSTICAS:

• Bloco com 20 folhas pautadas cor marfim

• Embalagem de non-woven

• Esferográfica não inclusa

• Tamanho: 239 x 307 x 17mm



Óculos VR de papelão
ECO031

A última novidade em diversão!

O óculos VR é compatível com todos os modelos 

de celulares e sua materia prima é ecológica e 

sustentavél.

Personalize com a sua marca!



Magic box
ECO032

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Magic Box trará para você praticidade e organização. É 

produzida em polipropileno de alta resistência e possui capacidade 

de 35Kg. Com as rodinhas emborrachadas que proporcionam 

maior suavidade durante o transporte e o puxador regulável em 

alumínio. Além de não enferrujar e ser muito compacta, é muito 

fácil de montá-la e desmontá-la. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

• Capacidade de 35Kg;

• Compacta, leve e prática;

• Ocupa pouco espaço e carrega muitos itens;

• Ecologicamente correta evitando uso de sacola plástica.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Carregador solar universal
ECO033

Quem nunca teve um celular que deixou você na mão 

quando mais precisava? Por isso mesmo esse produto é 

um excelente brinde.

O carregador segue com um conjunto de plugs para a 

grande maioria dos modelos de celular disponíveis no 

mercado.

CARACTERÍSTICAS

• Adaptadores para diversos modelos de celular;

• Produto não tem potência para carregar smartphone.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.

Excelente brinde para o segmento de telefonia e 

tecnologia. 



Caneta  4 em 1
WOW001

Surpreenda seu público com essa linda caneta 4 em 1.

O mais incrível nessa caneta é como você aciona as funções, pois não são 4 

botõesou girando a caneta, mas sim apenas olhando para o que você deseja, 

não entendeu? Então solicite uma visita de nosso consultor ou venha nos 

conhecer.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

•Caneta Azul;

•Caneta Vermelha;

•Lapiseira 0,5mm;

•Caneta touch;

•Material metal;

Gravação: laser ou tampografia;

cores : Prata e chumbo.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para empresas de tecnologia e instituição de ensino ou 

qualquer situação ou evento.



Caneta multiuso
WOW002

Caneta com um lindo designer disponível nas cores prata e

dourado, para usar como touch e caneta normal em 2 cores.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para professores, qualquer situação ou evento.



Luminária cartão de crédito
WOW003

Muita praticidade para aquelas horas em que precisamos 

de uma luz. Seja no avião, quarto ou no meio de um 

apagão.

Essa luminária é realmente incrível!

CARACTERÍSTICAS

• Dimensões de um cartão de crédito;

• Pode ser levado na carteira;

• Possui lâmpadas LED que fazem a iluminação;

• Utiliza bateria CR1216 inclusa.

APLICABILIDADE

Produto oferecido como brindes em festas e eventos.



Mini luminária de leitura
WOW004

Que tal ter uma luminária portátil? Essa mini luminária é 

muito prática. Você poderá levá-la na bolsa, pasta, enfim... 

praticamente qualquer lugar, pois ela não ocupa espaço.

Funciona com lâmpada LED que promovem uma 

luminosidade excelente para que você possa fazer sua leitura 

sem incomodar quem está ao seu lado. 

CARACTERÍSTICAS

• Baterias inclusas;

• Haste móvel;

• Gravação: Silk;

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Lanterna para camping com

Power bank
WOW005

ECO032

Luminária ideal para levar ao camping. Possui lanterna com 

6 leds com bateria recarregável que pose ser usada também 

para carregar aparelhos via USB como celular.

Funciona também com 3 pilhas AAA não inclusas

CARACTERÍSTICAS

• Lanterna potente com 6 leds;

• Carrega tanto na tomada qanto via energia solar;

• Voltagem: 110V ou 220V;

• Entrada USB para carregar dispositivos;

• Bateria interna;

• Dimensão: 19x25x13 cm fechado ou 25x25x13 cm aberto

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Chaveiro projetor de horas
WOW006

Esse chaveiro projeta horas em qualquer superfície em 3 modos de exibição, possui anel de chaveiro para 

facilitar o transporte. 

CARACTERISTICAS:

Chaveiro com mini projetor de horas digital

LED de alta intensidade

Três modos de exibição: Hora / Minuto - Mês / Dia ou apenas os segundos

Pilha incluída

Peso Líquido: 15g

Tamanho (Largura x Comprimento x Espessura): 15 x 18 x 55 mm

Manual em inglês

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Caneta projetora de logomarca
WOW007

Inove, se outras empresas oferecem canetas de brinde, 

ofereça uma caneta que projeta seu logo em qualquer 

superfície.

A caneta projeta uma imagem de 29cm de diâmetro a 

uma distância de 30cm.

CARACTERÍSTICAS

• Material: plástico ou metal;

• Tamanho 14,5cm;

• Personalização no corpo da caneta.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Chaveiro projetor de logomarca
WOW008

Chaveiros projetores com diferentes formatos que 

reproduzem uma logomarca ou uma imagem em 

qualquer superfície.

Esses chaveiros são uma excelente solução para 

presentear funcionários, fornecedores e clientes.

CARACTERÍSTICAS

• Diversos formatos podendo ser inclusive customizado;

• Material: plástico;

• Tamanho da projeção: 6cm;

• Personalização no corpo do chaveiro.

APLICABILIDADE

Divulgação da marca eventos em geral. 

Excelente brinde para o segmento de bebidas.



Copo projetor de logo
WOW009

Inove, divulgue sua marca de uma forma diferente e 

divertida.

Quando o copo é erguido a imagem é projetada do fundo 

do copo para qualquer superfície.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Acrílico;

• Tamanho do copo: 12,5cm;

• Base do copo: 6,3cm;

• Tamanho da projeção: 8,4cm;

• Personalização no corpo do copo;

• Peso: 127 gramas aprox.

APLICABILIDADE

Divulgação da marca em bares, restaurantes, hotéis, 

danceterias e eventos em geral. 

Excelente brinde para o segmento de bebidas.



Caneca e copo volt
WOW010

Inove, divulgue sua marca de uma forma diferente e 

divertida.

Esse copo brilha no escuro.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Acrílico;

• Modelo caneca de chopp 400ml;

• Modelo copo 250ml;

• Personalização no corpo do copo.

APLICABILIDADE

Divulgação da marca em bares, restaurantes, hotéis, 

danceterias e eventos em geral. 

Excelente brinde para o segmento de bebidas.



Caneca mágica
WOW011

Caneca de porcelana 1º linha MÁGICA. 

A caneca possui impressão termocromática. 

No estado normal da caneca (preta) é alterada quando 

colocamos liquido quente dentro, ai ela vai se 

transformando para branco, aparecendo a impressão. 

Arte livre. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Porcelana;

• Gravação: termocromática;

• Área de impressão: 8,7cm x 19,5cm;

• Volume: 300ml.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Squeeze dobrável
WOW012

Squeeze dobrável para levar com muita praticidade a 

qualquer lugar.

CARACTERÍSTICAS

• Material: plástico atóxico;

• Gravação: Silk;

• Cores sortidas;

• Volume: 480ml.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Squeeze de metal
WOW013

Squeeze de metal com bico atóxico e mosquetão. 

Gravação de altíssima qualidade com um resultado 

final incrível.

CARACTERÍSTICAS

• Material: metal;

• Gravação: Sublimação;

• Volume: 500ml.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Squeeze com infusor
WOW014

Garrafa plástica infusora, capacidade 800ml. Possui 

recipiente interno para colocar fruta ou ingredientes 

para  aromatizar sua água.  Novidade em forma de 

brinde!

CARACTERÍSTICAS

• Material: plástico;

• Gravação: Tampografia;

• Volume: 800ml.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Squeeze com espremedor
WOW015

Uma maneira saudável de colocar sabor e 

nutrientes importantes em sua garrafa de água de 

forma prática e sem sujeira. Com uma nova forma 

de beber a grande quantidade de líquidos que 

devemos ingerir diariamente. Para preparar sua 

bebida, basta virar a garrafa de cabeça para baixo 

e espremer uma fruta, como laranja ou limão e 

fechar a parte inferior da garrafa. Depois, vire ela 

novamente e adicione água, misturando o suco 

da fruta automaticamente para tomar durante o 

dia ou fazendo exercícios físicos.

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidade: 828ml

• Livre de BPA e AE.

• Reutilizável

• Buraco para o dedo para fácil transporte

• Fácil de montar, desmontar e limpar

• Grande boca facilita a adição de gelo



Protetor solar
WOW016

O mais novo produto para divulgação e fixação de 

marcas. Esse protetor é um mini outdoor para média 

externa. Excelente para promover ações publicitárias de 

verão em praias, resorts, hotéis, clubes...

Sua marca será visualizada “na cara do consumidor”.

CARACTERÍSTICAS

• Disco em polipropileno, com aditivo UV;

• Diâmetro 30cm;

• Haste flexível metálica revestida de PVC;

• Diversas cores;

• Área de impressão: 10x20 até 3 cores

APLICABILIDADE

Excelente brinde para o verão.



Leque dobrável
WOW017

Produto com criatividade e qualidade de impressão 

incrível.

CARACTERÍSTICAS

• Confeccionado em Nylon;

• Estrutura em aço carbono;

• Acabamento em poliéster.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Boné para lata
WOW018

Boné para ser usado em latas de alumínio trazendo mais 

higiene para o seu cliente.

CARACTERÍSTICAS

• Confeccionado em plástico;

• Área de impressão: 20x10mm.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Porta latinha
WOW019

Leve sua bebida com muita praticidade.

CARACTERÍSTICAS

• Confeccionado em plástico;

• Dimensão: 30 x 7,5 x 10,5 cm.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Laser finger
WOW020

Laser finger é um conjunto de 4 anéis de plástico emissores de

luz led de alto brilho: Azul, Vermelho,

Branca e Verde.Ótimo para ser usado em leitura no escuro,

exercícios (caminhada, ciclismo, corrida,

caminhada) ao ar livre à noite e festas: raves, shows, eventos

esportivos e outro lugar que você deseje

mostrar seu brilho. Perfeito para bater fotos com efeitos

especiais.

CARACTERÍSTICAS

• 4 mini luminárias laser para serem usadas no dedo;

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Laser point
WOW021

Que tal ter uma luminária portátil? Essa mini luminária é 

muito prática. Você poderá levá-la na bolsa, pasta, enfim... 

praticamente qualquer lugar, pois ela não ocupa espaço.

Funciona com lâmpada LED que promovem uma 

luminosidade excelente para que você possa fazer sua leitura 

sem incomodar quem está ao seu lado. 

Além disso também é um laser point.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Carteira mágica
WOW022

Apesar do nome carteira mágica, trata-se de uma 

carteira em couro sintético de uso diário para todas as 

pessoas e idades.

Possui todas as funcionalidades de uma carteira normal. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Couro sintético;

• Gravação: baixo relevo.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Porta cartão maleta
WOW023

Para pessoas de negócio que querem se destacar, nada 

melhor que já fazê-lo logo na hora de trocar cartão de 

visita. Surpreenda já de início com esse porta cartão de 

visita em formato de maleta.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Alumínio;

• Gravação: tampografia ou laser;

• Medidas: 10 x 6,5 x 1,5cm.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Cartão fio dental
WOW024

Cartão plástico com 10 metros de fio dental encerado em seu 

interior, acoplado uma chapinha de corte para cortar o fio, 

impressão digital 4 cores.

CARACTERÍSITICAS

• Contém: 1 cartão com 10 metros de fio dental, verso

impresso (opcional) ou espelho no verso (opcional).

• Dimensões: 53,5mm Altura x 85mm Largura x 4mm

Espessura.

• Peso Unitário: 14gr.

• Base Plástica nas cores: Branco, Prata, Dourado, Amarelo,

Verde Claro, Verde Escuro, Azul Claro, Azul Escuro,

Vermelho, Rosa, Salmon e Preto.

• Opcionais para o Verso: Arte, Calendário, Retorno de

Paciente, Logomarca, Instruções de Uso.



Chapéu dobrável
WOW025

Chapéu dobrável que vem com bolsa.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho do chapéu: 580 mm

• Tamanho da bolsa: 100 x 110 mm

• Nas cores: verde e laranja



Boné dobrável
WOW026

Boné dobrável que vem uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS:

• Tamanho do boné: 580 mm

• Tamanho da bolsa: 100 x 110 mm

• Nas cores: azul, laranja, cinza claro e vermelho



Capa de chuva
WOW027

Essa capa de chuva vem em uma embalagem de plástico 

redonda com mosquetão. Tamanho único e perfeito para 

levar em qualquer lugar.



Colher canudo
WOW028

Colher canudo. Excelente para comer cereal, milk-shake, 

caipirinha...

CARACTERÍSTICAS

• Material: PP;

• Medida: 18cm x 2,5 cm x 1,5 cm;

• Peso: 8 gramas;

• Diversas opções de cores.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Óculos promocional
WOW029

Óculos plástico personalizado

CARACTERÍSTICAS

• Material: PP;

• Medida: 14,5 x 14 cm (hastes abertas);

• Peso: 21 gramas;

• Diversas opções de cores.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Lápis neon
WOW030

Lápis que brilha no escuro na presença da luz negra.

CARACTERÍSTICAS

• Padrão nº2;

• Cores: verde, rosa, amarelo e laranja;

• Pedido mínimo de 1.000 unidades por cor

• Opção de lápis com borracha.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Imã de geladeira corta PAC
WOW031

Abridor de embalagens longa vida, como leite e sucos,

além de abrir diversos outros tipos de embalagens

como sachês de molhos e temperos, sacos de ração

para pets, sacos de leite, queijo ralado, amendoins,

sabão em pó, etc.

Proporciona dois tamanhos de aberturas: corte menor

pela parte da frente e cortes maiores pela parte de trás.

Evita o manuseio de facas e tesouras, proporcionando

mais segurança para lares com idosos e crianças.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 15 x 10 cm;

• Peso: 350 g;

•Material: Polipropileno;



Alavanca abre tampa
WOW032

Acabe com a dificuldade em abrir embalagens como

azeitona, palmito, geléia...

Com a alavanca abre tampa você retira o vácuo de

dentro da embalagem deixando sua abertura muito

fácil.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 14 x 4,9 x 1,0 cm;

• Peso: 150 g;

•Material: Polipropileno;



Tampa para embalagens plásticas
WOW033

Fecha embalagens e dispensa o uso de potes.

Conserva os alimentos nos pacotes originais, mantendo

indicações de uso e data de validade.

Indicado para: pacotes de açúcar, feijão, arroz, farinha,

ração, sabão em pó, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 5,7 x 5,2 cm;

• Peso: 35 g;

•Material: Polipropileno;



Caneca porta recado
WOW034

Caneca de porcelana de 310 ml que acompanha caneta

para fazer anotações na caneca com apagador.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: Porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Xícara mágica
WOW035

Xícara de porcelana 1º linha MÁGICA.

A xícara possui impressão termocromática. 

No estado normal da xícara (preta) é alterada quando 

colocamos liquido quente dentro, ai ela vai se 

transformando para branco, aparecendo a impressão. 

Arte livre. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Porcelana;

• Acompanha pires;

• Gravação: termocromática;

• Volume: 90ml.



Caneca de porcelana
WOW036

Caneca de porcelana de 310 ml personalizada.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: Porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Caneca mágica cônica
WOW037

Caneca de porcelana 1º linha MÁGICA.

No estado normal da caneca (preta) é alterada quando 

colocamos liquido quente dentro, ai ela vai se 

transformando para branco, aparecendo a impressão. 

Arte livre. 

CARACTERÍSTICAS

• Material: Porcelana;

• Gravação: termocromática;



Caneca semi-cônica com colher
WOW038

Caneca de porcelana de 310 ml personalizada com

colher.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Porcelana;

• Gravação: termocromática;

• Volume: 300ml.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Cerâmica;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Bateco bastão
WOW039

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 50 x 10 cm;

• Impressão frente e verso;



Copo long drink
WOW040

O mais vendido de todos. Indispensável para o seu 

evento

CARACTERÍSTICAS

•• Material: PP;

•• Diversas opções de cores;

•• Medida: 6 x 15 cm ;

•• Peso: 49 g;

• Opção de copo translucido, opaco e neon.



Copo caldereta
WOW041

Copo para quem tem sede.

CARACTERÍSTICAS

• Material: PP;

• Diversas opções de cores;

• Medida: 9 x 13 cm ;

• Peso: 66 g;

• Opção de copo translucido, opaco e neon.



Copo Twister
WOW042

Copo para quem tem sede.

CARACTERÍSTICAS

•• Material: PP;

•• Diversas opções de cores;

•• Medida: 9 x 13 cm ;

•• Peso: 55 g;

• Opção de copo translucido, opaco e neon.



Copo caldereta com tampa e canudo
WOW043

Copo para quem tem sede.

CARACTERÍSTICAS:

• Material: PP

• Diversas opções de cores

• Medida: 9,2 x 14,5 cm

• Capacidade: 500ml

• Peso: 55 g

• Opção de copo translucido, opaco e neon.



Copo twister com tampa e canudo 
WOW044

Copo para quem tem sede.

CARACTERÍSTICAS

• Material: PP;

• Capacidade: 500ml

• Diversas opções de cores;

• Medida: 9 x 14,5 cm ;

• Peso: 55 g;

• Opção de copo translucido, opaco e neon.



Copo porta foto 
WOW045

Ideal para sua festa

CARACTERÍSTICAS

•• Material: PP;

•• Diversas opções de cores;

•• Medida: 9,4 x 8,4 cm ;

•• Peso: 85 g;



Relógio CD 
WOW046

Ideal para sua festa

CARACTERÍSTICAS

• Material: PP;

• Diversas opções de cores;

• Medida: 15 x 12 x 4 cm ;

• Peso: 85 g;



Chaveiro ferramenta c/ led
WOW047

Chaveiro que daria inveja a qualquer Macgyver.

CARACTERÍSTICAS

• Lanterna com luz de LED;

• 4 mini chaves retráteis;

• Clip Mosquetão para fixação na cintura ou engate na

mochila;

• 2 mini chaves de fenda, 1 mini chave Philips e 1 mini

chave de ponta;

• Em resistente material metálico;

• Compacto e leve para portar consigo a qualquer

lugar;

• Cores: preta, azul, vermelha ou rosa metálico.



Moleskine ecológico com caneta 
WOW048

Bloco de anotações ecológico com caneta. Capa com 

símbolo reciclado na parte superior e espiral preto 

lateral(verso liso), primeira folha colorida seguida de 

aproximadamente 70 folhas brancas pautadas e última 

folha papelão branco. Possui suporte elástico com 

caneta papelão de clip e ponteira plástica.

Medidas aproximadas para gravação (CxD):

9,8 cm x 12 cm – Caneta 3,7 cm x 0,7 cm

Tamanho total aproximado (CxD):

17,8 cm x 15,3 cm - Caneta 14 cm x 1,5 cm

Peso aproximado (g):146

Cor: Vermelho



Moleskine ecológico com caneta 
WOW049

Bloco de anotações ecológico com espiral, material em 

kraft. Possui uma mini caneta de papelão com 

acabamentos plásticos acionada por clique, cinco 

blocos auto colantes coloridos, um bloco de post-it 

amarelo e um bloco com aproximadamente 70 folhas 

brancas pautadas.

Altura:158mm

Largura:88mm

Medidas aprox. para gravação (CxD):10,1 cm x 8,8 cm

Tamanho total aproximado (CxD):15,8 cm x 8,8 cm

Peso aproximado (g):83



Moleskine ecológico com caneta 
WOW050

Bloco de anotações ecológico, material em kraft. 

Possui uma trava na própria capa, caneta de papelão 

com acabamentos em plástico acionada por clique, 

cinco blocos auto colantes coloridos, bloco de post-it 

amarelo e bloco com aproximadamente 70 folhas.

Medidas aproximadas para gravação (CxD):

Bloco 15 cm x 10 cm - Caneta 3,7 cm x 0,7 cm

Tamanho total aproximado (CxD):

Bloco 15,1 cm x 10 cm - Caneta 14 cm x 1,5 cm

Peso aproximado (g):87



Moleskine com caneta 
WOW051

Bloco de anotações acrílico colorido com wire-o e 

caneta plástica. Possui aproximadamente 70 folhas 

brancas pautadas, caneta plástica colorida com detalhes 

em branco(acionador e ponteira prata). observação: 

Bloco 16,1 cm x 14,8 cm – Caneta 13,4 cm x 1,7 cm

Altura: 161mm

Largura: 148mm

Medidas aprox. para gravação (CxD):Bloco 16 cm x 

9,5 cm – Caneta 3,8 cm x 1,2 cm

Tamanho total aproximado (CxD):Bloco 16,1 cm x 

14,8 cm – Caneta 13,4 cm x 1,7 cm

Peso aproximado (g):146

Cores: Azul, laranja, preto e vermelho



Neon Drink
WOW052

Ideal para dar um brilho especial a seu drink. Pode ser 

utilizado em diversos tamanhos de garrafas Long Neck 

ou Copos de Acrílico.

Acompanha uma pulseira de neon que é acoplada ao 

produto para dar brilho a bebida.

CARACTERÍSTICAS

• Material: plástico;

• 2 tamanhos de base: 6,1cm (long neck) e 5,6 cm
(copos);

• Acompanha pulseira de neon;

• Personalização na base do produto.

APLICABILIDADE

Divulgação da marca em bares, restaurantes, hotéis, 

danceterias e eventos em geral. 

Excelente brinde para o segmento de bebidas.



Marcadores de texto personalizados
WOW053

Impressione seu cliente com lindos marcadores de texto. 

Produtos com lindo acabamento.

APLICABILIDADE

Para uso residencial ou coorporativo. Produto oferecido 

como brindes em festas e eventos.

Perfeito para o segmento farmacêutico



Caneta magnética com termômetro e hora
WOW054

Produto com design elegante e inovador

Possui caneta esferográfica de tinta preta com Termômetro 

(-20ºC a 50ºC e Relógio na parte superior do suporte

O suporte do relógio possui um ímã que prende a caneta 

na vertical

CARACTERÍSTICAS

• Caneta magnética;

• Possui termômetro e relógio.

APLICABILIDADE

Excelente brinde para qualquer situação ou evento.



Giro Bow
WOW055

Ótimo para bebês e crianças que gostam de se divertir

enquanto comem, mas sem a bagunça.

Recipiente interno gira 360 graus.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 17,5 x 7,0 x 8,5 cm;

• Material: Plástico resistente;



Borrifador de limão
WOW056

Extrator spray suco de limão tenha uma opção a mais

na sua cozinha para retirar o suco natural, produto

higiênico e prático de usar.

Para utilizar, basta apertar o limão com as mãos ou

simplesmente rolar sobre a mesa apertando o mesmo,

para que fique mais fácil extrair o suco, após feito isso

somente encaixar e rosquear no limão, aperte com as

mãos para extrair totalmente o suco, use o spray para

temperar saladas entre outros pratos.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 10 x 4,5 cm;

• Peso: 15g;

• Material: Plástico ABS + silicone;

• Cores: verde e laranja.



Caneca com alça e borda colorida
WOW057

Caneca de porcelana de 310ml com as alças e a borda

da caneca colorida.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Caneca com interior colorido
WOW058

Caneca de porcelana de 310 ml com interior colorido.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Caneca com alça e interior colorido
WOW059

Caneca de porcelana de 310 ml com interior e a alça

coloridas.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: Porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Caneca de porcelana prata
WOW060

Caneca de porcelana de 310 ml personalizada.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: Porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Caneca cônica com alça e interior colorido
WOW061

Caneca de porcelana de 310 ml com interior e a alça

coloridas.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 18,5 x 8,3 cm;

• Material: porcelana;

• Gravação: Termocromática sem limite de cores.



Xícara personalizada
WOW062

Xicara de porcelana de 170 ml personalizada com

colher e pires.

CARACTERÍSTICAS

• Material: Porcelana;

• Gravação: termocromática;

• Volume: 170ml;

• Acompanha colher e pires.



Tapete emborrachado
WOW063

Tapete emborrachado com gravação em cromia.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 40 x 60 cm;

• Material: Superfície 100% poliéster e base em latex

antiderrapante;

• Gravação: Transfer sem limite de cores.



Copo retrátil
WOW064

Copo retrátil personalizado

Opção para personalização em serigrafia e transfer.

Copo se retrai e fecha, com tampa

Produto utilizado com frequência em campanhas de

incentivo ao consumo de água, conscientização

ecológica do uso de copos plásticos e campanhas

focadas no público infantil.

CARACTERÍSTICAS

• Medida: 7 x 3cm (fechado) e 7 x 7 (aberto);

• Material: PP;

• Gravação: Silk.

• Capacidade: 150 ml;

• Peso 27 gramas



Frisbee
WOW065

Frisbee personalizado

Material: plástico PS cristal

Medidas: 23 cm de diâmetro

Peso: 89 gramas



Ioiô
WOW066

Ioiô plástico promocional personalizado.

Disponível em diversas cores.

Embalagem individual.

5,5 cm de diâmetro.

24 gramas.

Personalização por etiqueta



O Espelho LED Dobrável possui iluminação 

LED ultra brilhante em torno de todo o espelho e 

conta 3 compartimentos para guardar seus 

acessórios de beleza.

Também possui os dois lados funcionais (frente e 

verso), sendo de um lado com ampliação de 1x 

para maquiagem geral e do outro lado apresenta 

grande ampliação 10x para realização de 

trabalhos detalhados.

CARACTERÍSITICAS

- Diâmetro do Espelho: 13 cm de diâmetro

- Diâmetro Total: 16 cm de diâmetro

- Produto todo montado: 28 cm de altura

- Peso: 355 g

- Funciona a pilha (4 pilhas AA) ou na tomada.

Espelho com led dobrável
WOW067



Possui 3 níveis diferentes de zoom: 1x, 2x e 3x, 

além é claro, do espelho central que mostra o 

tamanho real.

CARACTERÍSITICAS

- Regulagem do nível da luz pelo toque;

- Portinhas flexíveis (abertura de até 180°)

- 21 lâmpadas de LED.

- Base de apoio que pode ser usada como porta-

acessórios.

- Alimentação: 4 pilhas AAA (não inclusas) ou

via USB

- Medidas: 18x27,7x12 cm

Espelho com led armário
WOW068



Lindo design de chamas dançantes.

Base Triangular pode ser colocado em terreno 

plano.

Fácil instalação, Nenhuma fiação necessária, 

basta instalá-lo em qualquer lugar que você gosta 

e desfrutar do ambiente acolhedor luz da tocha.

Luminária para jardim
WOW069



O organizador veicular que libera espaço e 

organiza o interior de seu veiculo

Suas coisas a mão e sempre organizadas.

Organizador versátil com divisões para ipads e 

tablets, notebooks, smartphones, guardanapos, 

garrafas d'água, canetas entre outros.

Possui cinta ajustável, tipo cinto de segurança 

com fecho rápido que sustenta a bolsa em volta 

dos suportes de apoio de cabeça originais do 

banco do carro para maior segurança.

Fabricada em tecido sintético.

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento total 58 cm

- Largura total 37,5 cm

Multiorganizador para carro
WOW070



Brindes tradicionais

Temos toda linha de brindes tradicionais para oferecer:

• Canetas, lapiseiras, porta caneta. Uma linha completa para escritório;

• Bolsas, carteiras, pastas e outros produtos de couro ou borracha;

• Squeeze, camisas, bonés, guarda-sol e outros;

• Pen drives caneta, metal, giratório, couro, borracha e outros;

• Canecas, kit churrasco, kit caipirinha, kit vinho e outros;

SOLICITE-NOS UM ORÇAMENTO: contato@omnieventos.com




