
РЕКЛАМЕН 
КАТАЛОГ
2018-2019 

Валидност: 
17.09.2018 г. — 
28.02.2019 г.



50 ЕкотЕфтЕра MAGNY + 50 химикалки Еко CARTOON + 
 бонус пълноцвЕтЕн пЕчат върху тях

1005250002 – ЗЕлЕн комплЕкт

1005250003 – оранЖЕв комплЕкт

1005250004 – Син комплЕкт

1005250005 – чЕрвЕн комплЕкт

269,00 лв. 443,00 лв.

промо  
офЕрта  1

100 Броя С пълноцвЕтЕн пЕчат

–39%

място за вашата 
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промо  
офЕрта  2

200 Броя С ЕДноцвЕтЕн пЕчат1005250007 – Бял комплЕкт

1005250008 – чЕрвЕн комплЕкт

1005250009 – Син комплЕкт

1005250010 – ЗЕлЕн комплЕкт

103,00 лв. 181,00 лв.

–43%
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100 Запалки EB–15 + 100 химикалки BOOP + 

бонус ЕДноцвЕтЕн пЕчат върху тях



1005250006 – комплЕкт

промо  
офЕрта3

40 Броя С пълноцвЕтЕн пЕчат
269,40 лв. 359,20 лв.

20 моБилни БатЕрии 2000 mAh +  
20 прЕхоДника usB/TYPE C/usB MiCRO + 

бонус пълноцвЕтЕн пЕчат върху тях

–25%

място за вашата 
реклама.

място за вашата 
реклама.



1005250011 – ЗЕлЕн комплЕкт

1005250012 – оранЖЕв комплЕкт

1005250013 – Син комплЕкт

1005250014 – чЕрвЕн комплЕкт

298,00 лв. 496,00 лв.

100 комплЕкта химикалка и молив TuBEsT +  
100 ключоДърЖатЕля DOuBLE OPEN +  
бонус пълноцвЕтЕн пЕчат върху тях

промо  
офЕрта4

200 Броя С пълноцвЕтЕн пЕчат
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Цените са в левове без ДДс Цените са в левове без ДДс

50 тЕфтЕра С лаСтик AuThOR + 50 ключоДърЖатЕля 
MiThRAs + бонус пълноцвЕтЕн пЕчат върху тях

309,00 лв. 483,00 лв.
1005250015 – ЗЕлЕн комплЕкт

1005250016 – Син комплЕкт

1005250017 – чЕрвЕн комплЕкт

1005250018 – чЕрЕн комплЕкт

промо  
офЕрта5

100 Броя С пълноцвЕтЕн пЕчат

–36%
място за вашата 

реклама.

място за вашата 
реклама.

място за вашата 
реклама.

място за вашата 
реклама.

място за вашата 
реклама.

място за вашата 

реклама.

място за вашата 

реклама.място за вашата 

реклама.
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1595140081
1595140079
1595140080
1595140078

1595140038
1595140040
1595140041
1595140042
1595140043
1595140039

неутрални страници * корица с топъл печат сребро, шит и лепен, лице с мека вложка * цветна карта на Европа и 
България * тяло: 352 страници * Двуцветен печат * 16 страници полезна информация * препоръчва се сито и голд печат

Календар бележниК с дати ВиКтория а5 599лв.

Син ЕфЕкт

Жълт ЕфЕкт

ЗЕлЕн ЕфЕкт чЕрвЕн ЕфЕкт

Календар бележниК беЗ дати а5
неутрални страници * термокожа * 13 страници полезна информация * цветът на шева на 
тефтера е като цвета, който ще се появи на корицата след гравиране

1099лв.



8 Цените са в левове без ДДс Цените са в левове без ДДс

джобен Календар бележниК с дати КаЗаноВа 100х150 mm
Дата страница * луксозна корица с термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка * тяло:  
352 страници * Двуцветен печат, 5 езика * 16 страници полезна информация * текстилна лента за отбелязване * препоръчва се за сухо преге

1595140190
1595140191
1595140192
1595140193
1595140194
1595140195

Дата страница * луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка, 
крайъгълен гръб * цветна карта на Европа и България * тяло: 352 страници * хартия жълт офсет * Двуцветен печат, 5 езика *  
16 страници полезна информация * Tекстилна лента за отбелязване

1595140133
1595140136
1595140130
1595140135
1595140132
1595140131
1595140134

799лв.

Календар бележниК с дати Мадера а5 1499лв.
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3

РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019

Дата страница *  Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка * Цветна карта на 
Европа и България * Тяло – 352 страници * Двуцветен печат, 5 езика * 16 страници полезна информация * Tекстилна лента за отбелязване

1595140151
1595140152
1595140153
1595140150
1595140154
1595140149

КАЛЕНДАР БЕЛЕЖНИК С ДАТИ ЕВРОПА А5 799лв.

ПОРЪЧКА НА 
БЕЛЕЖНИЦИ 
С ДИЗАЙН НА 
КЛИЕНТА

С ВЪНШНИ СПИРАЛИ

ПОЛУСКРИТИ СПИРАЛИ

СКРИТИ СПИРАЛИ

Дата страница * луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка * цветна карта на 
Европа и България * тяло: 352 страници * Двуцветен печат, 5 езика * 16 страници полезна информация * Tекстилна лента за отбелязване

1595140151
1595140152
1595140153
1595140150
1595140154
1595140149

Календар бележниК с дати еВропа а5 949лв.

Възможност за отпечатВане  
на календариум на кориците!
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седМиЧниК с ластиК а5 праКтиК
разтвор с дати и дни от седмицата * термокожа * подходящ за сухо преге * 
Държач за химикалки * 129 страници * 16 страници полезна информация

1595140032
1595140033
1595140034
1595140035

1595140037
1595140250
1595140087

1099лв.

ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ 

•   Картонена корица 

•   Офсет – 62 страници

2991 5 9 5 1 0 0 1 0 0
1 5 9 5 1 0 0 1 0 1
1 5 9 5 1 0 0 1 0 3
1 5 9 5 1 0 0 1 0 4

ПЕЧАТ НА ПОДЛОЖКА ЗА НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР A3

Брой Цена

1–10 0,39 лв./бр.

11–51 0,36 лв./бр.

РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019

И

ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ 

•   Картонена корица 

•   Офсет – 62 страници

2991 5 9 5 1 0 0 1 0 0
1 5 9 5 1 0 0 1 0 1
1 5 9 5 1 0 0 1 0 3
1 5 9 5 1 0 0 1 0 4

ПЕЧАТ НА ПОДЛОЖКА ЗА НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР A3

Брой Цена

1–10 0,39 лв./бр.

11–51 0,36 лв./бр.

РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019

И
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ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА

ДАТА ДАТА ДАТА ДАТА ДАТА

 НЕ ЗАБРАВЯЙ !
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ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА
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пеЧат на подложКа За настолен Календар A3

брой Цена

1–10 5,99 лв./бр.

10–50 2,49 лв./бр.

51–200 1,39 лв./бр. 8025680001

тяло: 70 g/m2 офсет * подложка: 420х350 mm 
* размери: 420х300 mm

6080122017

настолен Календар а3 499лв.

календар с дати с персонализация на всяка страница * 
размери 297х420 mm * хартия 100 g/m2 * основа 300 g/m2 
* 52 листа * метална спирала 6080122020

настолен Календар а3, с персоналиЗаЦия 1699лв.

8025320010

формат 10x15 cm * картон 300 g/m2 хром мат * възможност за 
персонални празнични пожелания * в цената е включен печат 
само от външната страна.

КартиЧКи 4 бр. 599лв.

ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ 

•   Картонена корица 

•   Офсет – 62 страници

2991 5 9 5 1 0 0 1 0 0
1 5 9 5 1 0 0 1 0 1
1 5 9 5 1 0 0 1 0 3
1 5 9 5 1 0 0 1 0 4

ПЕЧАТ НА ПОДЛОЖКА ЗА НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР A3

Брой Цена

1–10 0,39 лв./бр.

11–51 0,36 лв./бр.

РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019

И

ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ 

•   Картонена корица 

•   Офсет – 62 страници

2991 5 9 5 1 0 0 1 0 0
1 5 9 5 1 0 0 1 0 1
1 5 9 5 1 0 0 1 0 3
1 5 9 5 1 0 0 1 0 4

ПЕЧАТ НА ПОДЛОЖКА ЗА НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР A3

Брой Цена

1–10 0,39 лв./бр.

11–51 0,36 лв./бр.

РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019

И
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КалендариуМ МноголистоВ, 7 страниЦи

8025320008 – 44х31 cm

8025320009 – 22х31 cm

хартия 220 g/m2 * метална спирала с кукичка за закачване * календариум за всеки месец на български и английски език * 
персонализация на всяка страница на календара

• жиВотни

• българсКи Забележителности

499лв.
349лв.
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РЕКЛАМЕН КАТАЛОГ 2018-2019
КалендариуМ МноголистоВ, 13 страниЦи

хартия 220 g/m2 * картонено гръбче 220 g/m2 * метална спирала с кукичка за закачване * календариум за всеки месец на 
български и английски език * персонализация на всяка страница на календара

• българсКи МотиВи

• планини

8025320011 – формат 31x44 cm

8025320007 – формат 22x31 cm

699лв.
399лв.
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6080122026

картон: 400 g/m2 * размери: 310x220 mm

брой Цена

1 1,99 лв./бр.

51–200 0,79 лв./бр.

201–350 0,69 лв./бр.

351–500 0,59 лв./бр.

пеЧат на глаВа За работен 
Календар, 4+0, с Капса

Без глава * подложка: 400 g/m2 картон * размери: 310x500 mm * 12 листа: 70 g/m2 офсет * прозорец

1595120260
1595120261
1595120262

1595120250
1595120251
1595120252

Без глава * подложка: 400 g/m2 картон * 
размери: 310x300 mm * 12 листа: 70 g/m2 
офсет * прозорец

работен Календар 1 тяло 199лв.

работен Календар 3 тeлA 249лв.

по ЗаяВКа 
Може да се 
достаВят и 
Календари  

с 4 тела
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картонена корица * офсет: 62 страници * телен гребен

настолен Календар рила 29х13 cm 299лв.

пеЧат на подложКа на настолен 
Календар рила 29х13 cm

брой Цена

1 1,29 лв./бр.

51–200 0,39 лв./бр.

201–350 0,36 лв./бр.

351–500 0,32 лв./бр.

работна пираМидКа с проЗорЧе
тяло: 90х165 mm * подложка: 90х215 mm * 12 листа офсет: 70 g/m2 * картон: 250 g/m2 * 5 cm борд

1595100000
1595100001
1595100002

099лв.

пеЧат на глаВа и гръб на работна 
пираМидКа

брой Цена

50–200 0,59 лв./бр.

201–350 0,49 лв./бр.

351–500 0,44 лв./бр.

1595100041

* цветност 4+4 * картон 350 гр. хром * Двустранен ламинат 
* прави ъгли по размер

джобен Календар 90х60 mm, 
лаМинирани 100 бр.

6080122023

Място За Вашата реКлаМа

6080122027

1595100100
1595100101
1595100103
1595100104

Цена

1 комплект 9,99 лв./комплект

2 комплекта 9,49 лв./комплект

5 комплекта 8,99 лв./комплект
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1005120205
1005120206
1005120207
1005120208
1005120209

1005120226
1005120228
1005120227
1005120129
1005120133

1005120164
1005120161
1005120162
1005120163

хиМиКалКа OReGON 50 бр. 2250лв.
материал: пластмаса * Дължина: 142 mm * рекламна 
площ: 50x5 mm

хиМиКалКа BOOP 50 бр. 2450лв.
материал: пластмаса * размери: Ø11x147 mm * 
рекламна площ клипс: 35х5 mm

1005120218
1005120219
1005120220
1005120221
1005120222

1005100980
1005100981
1005100982
1005100983

1005120239
1005120240
1005120241
1005120242
1005120243

цена 
034лв./бр.*

цена 
045лв./бр.*

цена 
044лв./бр.*

цена 
039лв./бр.*

цена 
049лв./бр.*

цена 
059лв./бр.*

хиМиКалКа AeRO 50 бр. 1700лв.
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

хиМиКалКа FOCUS 50 бр. 1950лв.
материал: пластмаса * размери: Ø11x140 mm * рекламна 
площ: 50х5 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр. * цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

хиМиКалКа SwAy 50 бр. 2200лв
тяло: пластмаса * Синьо мастило * размер: 140 mm * 
рекламна площ: 6х35 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

хиМиКалКа TILeD 50 бр. 2950лв.
материал: пластмаса * размери: Ø11x139 mm * 
рекламна площ: 35х5 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.
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пластмасова линия, 
изработена от високо-
качествена цветна 
непрозрачна пластмаса 
* Специален профил 
за удобно чертане * 
релефна скала

1005120165
1005120166
1005120167

ролер с метален клипс и гумен завършек * Зареждане с гел 
* черно мастило * размери: Ø12x140 mm * рекламна площ:  
45 х 5 mm

хиМиКалКа BOLT 108лв.

1005120171
1005120183
1005120184
1005120185

хиМиКалКа TwIST LeD 269 лв.
материал: пластмаса и алуминий * размери: Ø12x136 mm * рекламна площ: 30x7 mm * С LED светлина * цвят според цвета на бутона

хиМиКалКа SwAy LeD 109лв.
материал: пластмаса и метал * Дължина: 141 mm 
* рекламна площ: 50x6 mm/45x7 mm/50x6 mm *  
С бяла LED светлина

1005120211
1005120213
1005120217
1005120216

1030100005
1030100006
1030100007
1030100008
1030100009

1030100011
1030100015
1030100017
1030100019
1030100021

цена 
055лв./бр.*

цена 
080лв./бр.*

плътна линия 20 cm 
100 бр.

плътна линия 30 cm 
100 бр.
7999лв.5499лв.

цена 
058лв./бр.*

материал: пластмаса и метал * метален клипс и метален 
завършек * Синьо мастило * размери: Ø10x140 mm

хиМиКалКа eLBe 50 бр. 2900лв. 1005100970
1005100971
1005100972
1005100973* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

* цена на брой при покупка на опаковка 100 бр.
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1005120195
1005120196
1005120197
1005120198
1005120199

хиМиКалКа AOSTA 149лв.
материал: алуминий * размери: Ø10х135 mm * рекламна 
площ: 40x5 mm

1005120223
1005120224
1005120225

хиМиКалКа CONVeX 219лв.
материал: алуминий и пластмаса * размери: Ø11x145 mm * 
рекламна площ: 45х5 mm

1005120229
1005120230
1005120231
1005120232

хиМиКалКа LeA 149лв.
материал: алуминий * размери: Ø10x137 mm * 
рекламна площ: 50х6 mm

1005120264
1005120275
1005120265

1005120200
1005120201
1005120202
1005120203
1005120204

хиМиКалКа BeRN 129лв.
материал: алуминий * размери: Ø10х135 mm * рекламна 
площ: 50x7 mm

1005120234
1005120235
1005120236
1005120237
1005120238

хиМиКалКа POPPINS 149лв.
материал: алуминий * размери: Ø10x137 mm * рекламна 
площ: 50х5 mm

цена 
329лв./бр.*

хиМиКалКа PLATA 20 бр. 6580лв.
тяло: метал * Синьо мастило * размери: Ø10х140 mm * 
рекламна площ: 5х30 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 20 бр.
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1005100017 
1005100021
1005100023
1005120059
1005120061

1005220050
1005220051
1005220052
1005220053

Метална хиМиКалКа В Кутия wASS 599лв.
алуминиева химикалка с въртящ се механизъм * 
Железен клипс с лъскаво хромово покритие * лакирано 
тяло с лъскава обвивка * метален пълнител, тип Cross * 
Синьо мастило * рекламна площ: 5х40 mm * размери на 
кутията: 175х41х20 mm

1005120233
349лв.хиМиКалКа NATURA CORK

материал: корк и алуминий * размери: Ø9x139 mm * размери 
на картонената кутия: 155x40 mm * рекламна площ: 85х5 mm * 
рекламна площ картонена кутия: 120х25 mm.

тяло: цветен метал * хромиран клипс * Синьо мастило * рекламна 
площ: 5х40 mm

2380лв.хиМиКалКа SeNSA 20 бр.
1005120253

1005140014

хиМиКалКа CG CLe3032 159лв.
тяло: цветен метал * хромиран клипс * Синьо мастило * 
рекламна площ: 5x40 mm

цена 
139лв./бр.*

автоматична химикалка с плътно метално тяло и хромиран 
клипс * Син цвят на писане * Гладко писане с дебелина на 
линията 1 mm * Дължина на писане: 1300 m * възможност за 
надписване * рекламна площ: 5х40 mm

1005120274
1005120256

Mетална хиМиКалКа INKRO 20 бр. 2780лв.

* цена на брой при покупка на опаковка 20 бр.

1005120258
1005120271
1005120251
1005120270
1005120257

Метална хиМиКалКа GL3148 20 бр. 2380лв.
тяло: пластмаса * метален клипс * Синьо мастило * 
размери: Ø10х137 mm * рекламна площ: 5х55 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 20 бр.

цена 
119лв./бр.*

* цена на брой при покупка на опаковка 20 бр.

цена 
119лв./бр.*

цена 
129лв./бр.*

хиМиКалКа TOUCh 50 бр. 6450лв.
материал: алуминий * Дължина: 136 mm * рекламна 
площ: 4х40 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.
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1005220076
1005220077
1005220078
1005220079

199лв.КоМплеКт хиМиКалКа  
и МолиВ TUBeSeT
материал: пластмаса * размери: 145х3х21 mm * 
рекламна площ: 40x7 mm

за кутията

329лв.КоМплеКт хиМиКалКа и МолиВ  
BAMBOO

1005220048материал: бамбук и метал * размери: Ø12x140 mm * рекламна 
площ: 80x5 mm/80x6 mm/70x8 mm

1005220075

КоМплеКт хиМиКалКа и ролер В 
Кутия от баМбуК LUANDA

2199лв.

материал: бамбук, метал * метален клипс * черно мастило * 
размер химикалка: 12x140 mm * размер кутия: 171x57x25 mm * 
рекламна площ химикалка: 5х35 mm/140х6 mm * рекламна площ 
кутия: 140х35 mm

1005220057
1005220058

КоМплеКт хиМиКалКа  
и МолиВ ALUCOLOR

499лв.
материал: метал * размери: 160х55х18 mm * рекламна площ: 
40x20 mm

1005220060
1005220061
1005220062
1005220063

КоМплеКт ролер и хиМиКалКа 
В Кутия ALPhABeT

799лв.
ролер + химикалка с въртящ се механизъм * черно мастило * 
размер на кутията: 177x58x22 mm * рекламна площ кутия:  
50х150 mm * рекламна площ химикалка/ролер: 8х20 mm

за кутията

1005140028
199лв.хиМиКалКа В Кутия CG CLe3132

автоматична химикалка с плътно метално тяло и хромиран 
клипс в кутия * Син цвят на писане * рекламна площ: 5х40 mm * 
черна пластмасова кутия с възможност за брандиране
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1005120186
1005120187
1005120188
1005120189
1005120190

1010100037 349лв.
теКст МарКер STAR 
5 ЦВята

материал: пластмаса * 
размер: Ø110 mm * рекламна 
площ: Ø20 mm/Ø40 mm

теКст МарКер 
TRIAN

119лв.1010100004
материал: пластмаса * 
размери: 79x79x13 mm * 
рекламна площ: 35x20 mm

теКст МарКер 099лв.
1010100038
1010100005
1010100039
1010100006

материал: пластмаса * размери: 15x123 mm * рекламна 
площ: 40x5 mm

1015140049
1015140054
1015140055
1015140056
1015140057

аВтоМатиЧен МолиВ LOOKALIKe 50 бр. 3450лв.
материал: пластмаса и алуминий * Дължина: 158 mm *  
рекламна площ: 100x3 mm/50x31015100090 

1015120401

1015100056
1015100057
1015100058

1005120192
1005120193
1005120194

хиМиКалКа еКо ReCyTOUCh 50 бр. 3450лв.
материал: екохартия * размери: Ø10x135 mm * 
рекламна площ: 60x7 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

МолиВ с гуМа 12 бр. 249лв.
размери: Ø7х190 mm * рекламна площ: 5х40 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 12 бр.

цена 
069лв./бр.*

цена 
021лв./бр.*

цена 
069лв./бр.*

цена 
039лв./бр.*

хиМиКалКа еКо CARTOON 50 бр. 1950лв.
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.
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материал: месинг * цвят: черен * размери: 14,2x1,0 cm *  
размери на кутията: 3,4x6,7x17,5 * рекламна площ: 40x5 mm

1005220082

хиМиКалKA и ролер heRITAGe 4049лв.

399лв.хиМиКалКа LUZeRN
1005220084материал: стомана * цвят: черен * размери: 13,8x1,0 cm * 

размери на кутията: 4,0x15,5 * рекламна площ: 40x5 mm
материал: стомана * цвят: черен * размери: 13,8x1,0 cm * 
размери на кутията: 2,2x5,3x17,0 cm * рекламна площ: 40x5 mm

1005220088

хиМиКалКа и МолиВ LUZeRN 849лв.

КоМплеКт хиМиКалКа и 
КлЮЧодържател KeLLy

449лв.
1005220065
1005220066

материал: алуминий * размери: 165х85х20 mm * рекламна 
площ: 30x15 mm

за кутията

1005250001

1499лв.КоМплеКт хиМиКалКа, КлЮЧодържател 
и ВиЗитниК eXCeLLeNCe
материал: цинкова сплав, полиуретан и алуминий * размери  
на кутията: 167x160x34 mm * рекламна площ: 45x5 mm/30x10mm/ 
30x8 mm

1005220068

КоМплеКт хиМиКалКа  
и ролер ShADOw

799лв.

алуминиева химикалка с въртящ се механизъм * Железен клипс 
с лъскаво хромово покритие * лакирано лъскаво тяло * метален 
пълнител тип Cross * цвят на писане: син * рекламна площ: 5х40 mm  
* размери на кутията: 175х41х20 mm

за кутията
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1005220032

КоМплеКт ролер и хиМиКалКа
В Кутия DOURO

1349лв.

материал: метал * размери: Ø12х132 mm * кутия: 170х70х30 mm *  
рекламна площ капачка: 5х30 mm * рекламна площ химикалка: 
40х5 mm * рекламна площ кутия: 100х30 mm

за кутията

1005220056

1699лв.КоМплеКт хиМиКалКа и ролер LUXMA

за кутията

материал: месинг * размери: 178x67x30 mm * рекламна 
площ: 40x6 mm/40x7 mm

1799лв.КоМплеКт писалКа и хиМиКалКа 
В Кутия SeJOUR

1005220069материал: дърво * размери: 170х55х20 mm * рекламна 
площ: 70x30 mm

1999лв.КоМплеКт хиМиКалКа и писалКа MANZONI
1005220055материал: месинг * размери: 180x65x40 mm * рекламна площ: 

30x30 mm/35x6 mm/30x35 mm/35x35 mm

КоМплеКт хиМиКалКа и МолиВ eDITOR 1499лв.
материал: алуминий, месинг и PVC * размер кутия: 
163x62x26 mm * рекламна площ: 40x6 mm

1005220049
1005220054

3299лв.КоМплеКт хиМиКалКа, ВиЗитниК  
и КлЮЧодържател BOXNeSS

1005220059материал: цинкова сплав * размери: 165х165х31 mm * рекламна 
площ: 85x12 mm

за кутията

за кутиятаза кутията
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еКотеФтер с тВърда КориЦа BAMBOO
* материал: бамбук * 70 страници 
рециклирана хартия * включва 
бамбукова химикалка * размери: 
135х180 mm * рекламна площ: 
85х150 mm

материал: бамбук * 70 страници 
рециклирана хартия * Бамбукова 
химикалка * рекламна площ 
тефтер: 55х118 mm * рекламна площ 
химикалка: 50х5 mm/60х5 mm

1570180026
1570180027
1590120149
1570180028

499лв.еКотеФтер MAGNy
материал: хартия * размери: 180x136x20 mm * 
рекламна площ: 60x30 mm

1570180029
1570180030
1570180031
1570180032

499лв.теФтер с ластиК AUThOR
материал: хартия * размери: 207x142x12 mm * 
рекламна площ: 60x20 mm/50x20 mm

твърди корици: изкуствена кожа * 80 листа * размери:  
140x210 mm * рекламна площ: 80x150 mm

теФтер с ластиК 499лв.

теФтер КанаВа с ластиК 899лв.
1570180034твърди корици * 96 листа, цвят слонова кост * торбичка от 

нетъкан текстил * размери: 148x210 mm * рекламна площ: 
185x240 mm (химикалката не е включена в комплекта)

1570180033

799лв.теФтер CORK
материал: корк * 80 листа * цвят: слонова кост * размери: 
140x210 mm * рекламна площ: 90x100 mm

1590120139
799лв.
размер 105x148 mm

1299лв.
1570180023
размер A5

1570180003
1570180018
1570180019
1570180035
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1095100023

КонФерентна папКа а4 COMFORT 1699лв.
материал: изкуствена кожа * Два джоба за бележки * 
Джоб за химикалка

1095100008
1095100009
1095100011

материал: кожа * вътрешен джоб с цип * калкулатор * пад 20 страници * Закопчаване с цип от 
външната страна * размер: 34,5x26x3 сm * рекламна площ: 150х150 mm/60х20 mm/140х220 mm

КонФерентна папКа + КалКулатор GeNTLe 2499лв.

материал: кожа * Закопчаване с цип * пад * Джобове * 
размер: 33х26х1,8 cm * рекламна площ: 7х25 mm

папКа органайЗер MANhATTAN 3299лв.

има прегради за визитки и химикалки * С джобове и място за 
документи

папКа от естестВена Кожа 4999лв.
6080120533
6080120895

1070300009материал: корк * поставка за пишещо средство * пад с 20 листа 
с цвят слонова кост * размери: 239x307x17 mm * размери на 
торбичката: 285x350 mm

КонФерентна папКа а4 SeRPA CORK 1999лв.

1095140033
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КонФерентна папКа с Цип heRITAGe
материал: полиуретан * цвят: черен * размери: 2,5x24,5x32,5 cm * рекламна площ: 180x100 mm

1095100031
5599лв.

размер A4

5199лв.
1095100033

размер A5

КонФерентна папКа, МиКроФибър а4 2899лв.
1070300006материал: микрофибър * поставка за пишещо средство *  

Джобове * ултра тънък калкулатор * пад * размери: 245x340x40 mm 
* размери на табелката: 45x15 mm

1095100034материал: полиуретан * цвят: черен * размери: 1,5x14,5x21,5 cm * рекламна площ: 100x120 mm
теФтер A5 heRITAGe 2249лв.

1070300007 
1070300008 

КонФерентна папКа а4 2999лв.
материал: кожа * поставка за пишещо средство * Джобове 
* магнитно заключване * пад с 20 линирани листа * 
размери: 233x310x18 mm * размери на табелката: 50x30 mm
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на кутията

плосКо шише + ФунийКа 
LUXURy 150 ML

1399лв.

6080120774

2199лв.КоМплеКт За Вино SALUTe 4 Части
6015260001материал: дърво и неръждаема стомана * размери: 

175x145x45 mm * рекламна площ: 70x25 mm
6015360014

1999лв.КоМплеКт За Вино SAVOURe 4 Части
материал: неръждаема стомана, цинкова сплав и микропореста 
гума (EVA) * размери: 160x145 mm * рекламна площ: 70x25 mm

3699лв.КоМплеКт За Вино BORDeAUX 4 Части
6015260002материал: дърво и неръждаема стомана * размери: 

363x112x112 mm * рекламна площ: 50x20 mm/70x20 mm

199лв.Чанта За Вино MeRLOT 
материал: полипропилен * размери: 85x85x360 mm * 
рекламна площ: 60x80 mm

6015320004
6015320003

Стилно плоско шише, тип манерка, от метал и злато * идеално 
за подарък * площ за надписване: 30х30 mm

плосКо шише, естестВена 
Кожа PeTeR 170 ML
6080120773  999лв. 

плосКо шише 
hOP 170 ML
6080120769 999лв. 
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материал: пластмаса * 
Захранване: батерии * размери: 
15х4,7х14,3 cm

настолен ЧасоВниК 
RODO

299лв.
6080120739
6080120740
6080120741 

стенен ЧасоВниК APOLLO 2099лв.
6045100006материал: пластмаса и стъкло * размери: 320x220x35 mm * 

рекламна площ: 60x40 mm/90x15 mm/70x25 mm

стенен ЧасоВниК ROUNDABOUT 2199лв.
6045100007материал: алуминий, пластмаса и стъкло * размери: 

Ø250х122 mm * рекламна площ: 60x25 mm

стенен ЧасоВниК eASy TIM 999лв.
6045100005материал: пластмаса * размери: Ø254x32 mm * 

рекламна площ: 45x13 mm

стенен ЧасоВниК SATURN 1299лв.
6045100008материал: пластмаса и стъкло * размери: 320x270x25 mm * 

рекламна площ: 60x20 mm/45x45 mm

6045100024
материал: пластмаса * цвят: бял 
* размери: Ø23x4,2 cm * рекламна 
площ: 70х30 mm

Кръгъл стенен 
ЧасоВниК

 1899лв. стенен ЧасоВниК  2699лв. 

материал: пластмаса * цвят: бял * 
размери: 31,5х22х4,3 cm * рекламна 
площ: 205x90 mm

6045100034
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1095100510
1095100511

КонФерентна Чанта CLASSIC 4999лв.
2 вътрешни прегради * 2 метални закопчалки * 2 предни джоба * размери: 40х30х10 cm

1095100512 
1095100513

6999лв.КонФерентна Чанта BUSINeSS
2 вътрешни прегради * 2 метални закопчалки * 2 предни джоба * размери: 40х30х10 cm

материал: полиуретан * цвят: черен * размери: 7,0x10,3x0,3 cm 
* рекламна площ: 80x24 mm * Защитена с RFiD/NFC защита * 
премиум Pu кожа * луксозен дизайн * опакован в кутия

КалъФ За Карти RFID 1900лв.
1095280094

портФейл RFID 3099лв.
материал: полиуретан * цвят: черен * размери: 8,3x11,5x0,6 cm 
* рекламна площ: 60x25 mm * Защитена с RFiD/NFC защита * 
премиум Pu кожа * луксозен дизайн * опакован в кутия

1095280093
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1095120100
1095120101
1095120102
1095120103

499лв.Чанта За доКуМенти FILe
2 джоба с цип * Здрава дръжка * материал: полиестер 600D * 
размер: 38,5х28,5х3 сm * рекламна площ: 300х120 mm

999лв.Чанта За доКуМенти BUSy
1095120130
1095120131
1095120132

2 предни джоба * основен джоб с цип * Здрава къса дръжка 
* Дълга регулираща се дръжка * материал: полиестер 600D * 
размер: 38х9х28,5 cm * рекламна площ: 100х200 mm

999лв.спортна Чанта CITy 1095120120
1095120121
1095120122
1095120123

материал: полиестер 600D * Закопчаване с велкро * Широк 
вътрешен джоб * 2 странични джоба * размер: 39х28х11 сm * 
рекламна площ: 60х140 mm/80х40 mm

1095110088
1095110057
1095110089
1095110090
1095110091

1099лв.раниЦа POP
материал: полиестер 600D * размери: 285x150x395 mm * рекламна площ: 130x200 mm

саК За Фитнес 1999лв.
материал: полиестер 600D * вътрешна преграда  
и преден джоб * размери: 520x300x255 mm * рекламна 
площ: 200x90 mm

1095260008
1095260006
1095260007
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материал: полиестер * цвят: черен * размери: 30,0x25,0x55,0cm 
* рекламна площ: 200x40 mm * usB изход за зареждане на 
телефон * Държач за карти в презрамките

1095110126
11299лв.Чанта MODeRN weeKeND

1095110125материал: полиестер * размери: 6,5x29,5x41,0cm * цвят: черен 
* рекламна площ: 220x60 mm  * usB изход за зареждане на 
cмартфони * Дълги дръжки

Чанта За лаптоп MODeRN 15” 7999лв.

саК/Чанта TRAVeL XXL 8549лв.
материал: полиестер * цвят: черен * размери: 2,5x49,0x56,0 cm * 
рекламна площ: 120x160 mm

1095110129

3099лв.тоалетна ЧантиЧКа
материал: полиестер * цвят: черен * размери: 20,0x7,0x14,5 cm * 
рекламна площ: 45x25 mm

1095240145

Чанта За раМо 1999лв.
1095120006материал: полиестер 600D * Джоб за таблет до 9,7" * преден 

джоб * регулируема лента за рамо * размер: 220x270x45 mm 
* рекламна площ: 140х90 mm.

Чанта За лаптоп 15,6” 3999лв.
1095160700Голяма дръжка за през рамо * 2 джоба *  материал: 

полиестер 600D * размер: 39,4х37,5х5,7 сm * рекламна площ: 
100х200 mm
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5199лв.раниЦа За лаптоп 17” BUSINeSS
материал: полиестер * цвят: черен * размери: 11,0x44,0x33,0 cm * 
рекламна площ: 100x120 mm

1095110127

материал: полиестер * цвят: черен * размери: 47,0x29,0 x16,0cm * рекламна площ: 100x50mm * може да заредите своят мобилен телефон до 3–4 
часа! * 3-та генерация соларен панел * 7 W мощност

1095110124
раниЦа eCLIPSe SOLAR 13699лв.

раниЦа За лаптоп ANTI-TheFT BUSINeSS 12999лв.
материал: полиестер * цвят: черен * размери: 10,0x31,0x44,0 cm * рекламна площ: 160x160 mm * Светлоотразителни презрамки * вграден usB порт 
за зареждане * Скрити ципове

1095110128

1095160734
1095160735

Джоб с цип на лицевата част на чантата * материал: 
найлон * външни размери: 40x30x5 cm * вътрешни 
размери: 30x28x3,5 cm

Чанта За лаптоп 15,6” CC-201 1999лв.
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1075180046 1075180050

6080120438

1075180054

мeтално тяло * площ за надписване: 80х35 mm

КутийКа За ВиЗитКи DIDI 399лв.
комбинация метал и изкуствена кожа * площ за надписване: 
45х12 mm

Кутия За ВиЗитКи BRAND 249лв. 6080120440Метална Кутия За ВиЗитКи 4 тоЧКи 199лв.
6080120436
6080120434
6080120435

мeтално тяло * площ за надписване: 80х35 mm

КутийКа За ВиЗитКи луКс 399лв.

КутийКа За ВиЗитКи FADO 199лв.
Meтално тяло * площ за надписване: 80х45 mm
КутийКа За ВиЗитКи 3 тоЧКи 199лв.

6080120437Meтално тяло * площ за надписване: 80х45 mm

КутийКа За ВиЗитКи PLAIN 199лв.

комбинация метал и изкуствена кожа * площ 
за надписване: 45х12 mm

КутийКа За ВиЗитКи DODO 199лв.
6080120446
6080120447
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6080123100материал: винил * размер: 170х110 mm * рекламна площ:  
100х150 mm/30х40 mm

серВитьорсКа CМетКа 399лв.

6080123005

материал: винил * С 6 джоба
папКа МенЮ 1/2 а4 899лв.

материал: винил * С 6 джоба * цвят: кафяв 6080123010
папКа МенЮ а4 1499лв.

папКа МенЮ а4 1699лв.
красивото и професионално изработено меню помага за  
привлекателния и апетитен вид на вашите продукти * материал: 
винил * 6 джоба * цвят: кафяв и бежов.

6080123011

6080123001
6080123002

папКа МенЮ а4 1199лв.
материал: винил * С 6 джоба 6080123020

папКа МенЮ а4 999лв.
материал: винил * 6 джоба * цвят: черен
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папКа МенЮ Вино 1/2 а4 949лв.

папКа МенЮ КаФе

папКа МенЮ а4 КласиК 1 1099лв.
красивото и професионално изработено меню помага 
за привлекателния и апетитен вид на вашите продукти *  
материал: PVC * 6 джоба

6080123060

папКа МенЮ а4 КласиК 2 999лв.

красиво и професионално изработено меню * материал: PVC * 6 джоба
папКа МенЮ пиЦа а4 999лв.

красивото и професионално изработено меню ще направи вашите 
продукти да изглеждат привлекателни * изработено от PVC, с 6 джоба.

999лв.

размер A4
6080123050

6080123055
размер A5

999лв.

999лв.
6080123054

красивото и професионално изработено меню помага 
за привлекателния и апетитен вид на вашите продукти * 
материал: PVC * 6 джоба

6080123061

красивото и професионално изработено меню ще направи 
вашите продукти да изглеждат привлекателни * изработено от 
PVC * 6 джоба

6080123048

6080123041 
пиЦа 2

6080123040
пиЦа 1

размер A4
6080123051
999лв.

размер A5
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6015460020
6015460021
6015460022
6015460023

материал: нетъкан текстил: 80 g/m2 * размери: 355x390x85 mm  
* рекламна площ: 280х200 mm

6015460016
6015460017
6015460018
6015460019

6015460024
6015460025
6015460026
6015460027

материал: нетъкан текстил: 80 g/m2 * Дръжки: 30 cm * 
размер: 200x250x70 mm * рекламна площ: 140х150 mm

1095240043
1095240054
1095240056
1095240057

КоЗМетиЧен КалъФ NIGhT&DAy 449лв.
материал: полиестер 600D * размери: 280x180x85 mm * 
рекламна площ: 200x90 mm

6015460028

6015460029
6015460030
6015460031
6015460032

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

цена 
099лв./бр.*

цена 
129лв./бр.*

цена 
199лв./бр.*

цена 
215лв./бр.*

торбиЧКа SLIM 50 бр. 4949лв.

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

торбиЧКа GIFT 50 бр.
материал: нетъкан текстил 80 g/m2 * Дръжки: 75 сm * 
размер: 380x415x85 mm * рекламна площ: 240х260 mm

6449лв.

материал: 100% памук, 370х410 mm * рекламна площ: 280х200 mm
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

торбиЧКа паМуК 50 бр. 9949лв.

материал: 100% памук, 370х410 mm
Чанта с дълги дръжКи 50 бр. 10749лв.
* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

торбиЧКа COMPACT 50 бр. 4449лв.
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терМоЧаша LUNGO 699лв.
6015180022
6015180023
6015180024
6015180018

материал: пластмаса и неръждаема стомана * размери: 
Ø80x173 mm * рекламна площ: 200x50 mm/20x20 mm

терМоЧаша eXCLUSIVe 899лв. 6015180019
6015180020
6015180021

материал: пластмаса и неръждаема стомана * размери: 
Ø71x215 mm * рекламна площ: 230x30 mm/25x60 mm

6015180025
6015180026
6015180027
6015180028

терМоЧаша TAKe FAST 749лв.
материал: пластмаса и неръждаема стомана * 
компактен размер * размери: Ø70x140 mm * рекламна 
площ: 25x90 mm/25x70 mm

бутилКа КлЮЧодържател TRANSIT 649лв.
материал: алуминий * капацитет: 400 ml * размери: 
Ø65x175 mm * рекламна площ: 25x40 mm

материал: тритан * размери: 25,5x7,0 cm * размери на кутията: 
26,6x8,3x8,3 cm * рекламна площ: 30x80 mm * Без BPA 

6015180050

спортна бутилКа TRITAN 750 ml 2699лв.6015180012
6015180013
6015180014
6015180011

6015180051 
6015180052
6015180053
6015180054
6015180055

материал: тритан * размери: 6х19,5 cm * размери на кутията: 
0,42х0,345х0,54 * рекламна площ: 180х120 mm

бутилКа UTAh 500 ML 799лв.
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материал: алуминий * цвят: сребрист * размери: 12,0x3,5 cm * 
размери на кутията: 4,5x6,5x15,0 cm * рекламна площ: 40x10 mm 
* Супер ярка светлина * мощен 3 W Cree Led * отварачка за 
бутилки * включени батерии

2050210043
Фенер с отВараЧКа 3 w CRee 3359лв. 4В1 Фенер/лаМпа/КолонКа/батерия 11290лв.

материал: ABs пластмаса * цвят: черен * размери: 17,5x4,5 cm 
* размери на кутията: 23,5x14,5x6,5 * рекламна площ: 55x7 mm 
* мощен 3 W говорител * къмпинг лампа * Здрав и мощен LED 
фенер * капацитет на батерията: 4500 mAh

2045320083

2050200037
2050200038
2050200039

материал: пластмаса * размери: 160x27x19 mm * 
рекламна площ: 15x40 mm/15x45 mm

499лв.работна лаМпа STARLIGhT COB LeD 2050210038 
2050210039 
2050210040

преЗареждаЩ се Фенер LeD 799лв.
материал: пластмаса * размери: Ø32x127 mm * 
рекламна площ: 30x8 mm

2060120074

КалКулатор 8-раЗряден CLeARAL 699лв.
материал: пластмаса * размери: 120х80х6 mm * 
рекламна площ: 50x20 mm 2060120075

КалКулатор 10-раЗряден ZACK 799лв.
материал: пластмаса * размери: 115x55x10 mm * 
рекламна площ: 50x15 mm
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часовник, календар, аларма, термометър * LCD екран * Cмяна 
на фоновата светлина * рекламна площ: 10х40 mm/60х45 mm * 
размери: 140x80x20 mm * 2 броя батерии ааа, не са включени

6045120031
МетеостанЦия SUNNy TIMeS 1199лв.

LCD екран * материал: алуминий * размер: 130x130x20 mm * 
рекламна площ: 15х45 mm * 2 броя батерии ааа , не са включени

6045120032
МетеостанЦия ShINy DAy 1299лв.

6045120023размер: 118х95х53 mm * рекламна площ: 40х10 mm
МолиВниК с ЧасоВниК BUTLeR 899лв. материал: стомана * цвят: черен * размери: 24,3x14,3x15,5cm * 

размери на кутията: 15,5x14,4x4,1cm * рекламна площ: 15x6mm * 
рекламна площ на калъфа: 30x30 mm

2075260041
Мултитул с битоВе 4699лв.

4499лв.Мултитул
материал: стомана * цвят: черен * размери: 2,2x4,5x10,5 cm * 
размери на кутията: 4,2x14,3x15,5 cm * рекламна площ: 60x5 mm * 
рекламна площ на калъфа: 25x15 mm

2075260038
4499лв.Мултитул hAMMeR

материал: стомана * цвят: черен * размери: 2,3x7,1x13,8 * размери 
на кутията: 19,3x20,5x3,8 * рекламна площ: 80x5 mm * рекламна 
площ на калъфа: 40x25 mm

2075260039
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6015360018
6015360019

259лв.КоМплеКт За шиене NICe
материал: пластмаса * размери: 70x66x17 mm * рекламна 
площ: 40x30 mm/45x40 mm

за кутията

799лв.КоМплеКт За пърВа поМоЩ GUARDIANS
6015360017материал: полиестер * размери: 150x100x50 mm * 

рекламна площ: 120x70 mm

1599лв.КоМплеКт инструМенти COMPACT
6015360016материал: полиестер, карбон и пластмаса * размери: 175x98x37 mm  

* рекламна площ: 80x55 mm
2075260032
2075260033

199лв.КоМплеКт отВертКи 4 Части
материал: пластмаса * 4 накрайника * размери: 
92x22x13 mm * рекламна площ: 50x10 mm

ледоЧистаЧКа CLeAR SIGhT 199лв.
рекламна площ: 20х50 mm * размери: 108х224 mm

2050200032материал: пластмаса * usB кабел: 120 cm * вградена 
батерия * 14 LED светлини * размери: 110х100х280 mm * 
рекламна площ: 30х16 mm

USB лаМпа SwAN 1999лв.
5025160095
5025160096
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USB удължител SPINCABLe MICRO USB/TyPe C 799лв.
2075100158
2075100159

материал: пластмаса * размери: 85х85х100 mm * 
рекламна площ: 20x20 mm

2055120019
2055120021
2055120022

материал: ABs пластмаса * 4 порта usB 2.0 * размери: 
Ø52х18 mm * рекламна площ: Ø30 mm

USB хъб 799лв.

6015140068
6015140069
6015140070
6015140071
6015140072

КлЮЧодържател 
MIThRAS 119лв.
материал: пластмаса * размери: 
115x31x12 mm * рекламна площ: 
30x15 mm/30x10 mm/35x12 mm

6015140064
6015140065
6015140066
6015140067

КлЮЧодържател 
DOUBLe OPeN 099лв.
материал: пластмаса и стомана * 
размери: 128x16x16 mm * рекламна 
площ: 50x10 mm

6080120366
Meтално овално тяло с 
метална халка и вградена uV 
лампа * площ за надписване: 
17x17 mm * методи за 
надписване: лазерно 
гравиране, ситопечат

КлЮЧодържател с 
UV MONey CheCK

099лв.

КлЮЧодържател 
31х73х5 mm

099лв. 099лв. 099лв. 099лв.
6015140078

материал: пластмаса *  
цвят: прозрачен * размери: 
31x73x5 cm * рекламна площ:  
20x40 mm

6015140079

КлЮЧодържател 
Кръгъл 40х5 mm

материал: пластмаса *  
цвят: прозрачен * размери: 
Ø40x5 cm * рекламна площ: 
Ø20 mm

6015140080

КлЮЧодържател 
35х58х6 mm

материал: пластмаса *  
цвят: прозрачен * размери: 
25x41х5 cm * рекламна площ:  
20 х 30 mm

6015140081

КлЮЧодържател 
43х55х5 mm

материал: пластмаса *  
цвят: прозрачен * размери: 
43x55х5 cm * рекламна площ:  
20 х 20 mm

6015140074
6015140075
6015140076
6015140077

299лв.
КлЮЧодържател 
праВоъгълен
материал: метал и полиестер * 
размери: 25x4x41 cm * размери на 
кутията: 0,29 х 0,24 х 0,39 * рекламна 
площ: 22x27 mm
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2065340196
2065340195
2065340194
2065340193

USB Флаш паМет CRAFT MeTAL 8 GB USB 2.0
материал: метал * рекламна площ: 20х50 mm * размери: 108х224 mm

2065340197

USB Флаш паМет CReDIT CARD 8 GB USB 2.0
материал: пластмаса * рекламна площ: 20х50 mm * 
размери: 108х224 mm * цвят: бял

материал: пластмаса * капацитет: 450 mAh * размери: 
Ø58х50 mm * рекламна площ: 20х20 mm

BLUeTOOTh КолонКа New LIBeRTy 1499лв. слушалКи SONOSOFT 599лв.
2045320064 
2045320066 

2065340165
2065340166
2065340167

размери: 56х19х10 mm * размер на кутията: 
86х45х20 mm * рекламна площ: 25х13 mm

USB Флаш паМет 8 GB USB 2.0

материал: PVC и силикон * Дължина на кабела: 120 cm 
* размери: 6,5x1,5 cm * размери на кутията: 0,3х0,36 * 
рекламна площ: 50x50 mm

2045260096
2045260097
2045260102
2045260103
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Мобилна батерия CONTACT 6999лв.
2080140028материал: пластмаса * капацитет: 10 000 mAh * размери: 

135x73x20 mm * рекламна площ: 80x15 mm/50x30 mm

Мобилна батерия VALLey 3499лв.
2080140029материал: пластмаса и силикон * капацитет: 10 000 mAh * 

размери: 145x73x15 mm * рекламна площ: 80x15 mm/70x20 mm

рекламна площ 
15х35 mm

рекламна площ15х80 mm

материал: ABs * капацитет 2000 mAh * 5 V/1 A input/output usB * 
500 презареждания * размери батерия: 96х22х24 mm * размери 
калъф: 112х80х45 mm * рекламна площ калъф: 60х30 mm

2080180043
Мобилна батерия с КалъФ 1899лв.

рекламна площ 15х80 mm

Бял цвят * 5 V/1 A input/output usB * капацитет 2000 mAh 
* 500 презареждания * размери: 96х22х24 mm * рекламна 
площ: 15х80 mm

3530200024
Мобилна батерия 799лв.

беЗжиЧно Зарядно INDUCTION 999лв.
2080160017материал: пластмаса * мощност: 5 V/1,5 A * размери:  

Ø100x10 mm * рекламна площ: 15x40 mm/40x10 mm.

1299лв.USB хъб 4 порта/лаМпа/МолиВниК FUJI
2055120023материал: пластмаса * размери: 69x69x80 mm * рекламна 

площ: 20x20 mm.
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стъКлена Чаша 
MeRRy 225 ML

049лв. 6080120762 6080120761

стъКлена Чаша 
LeO 250 ML

029лв.

199лв.
МултиФунКЦионален аКсесоар /За носене на Врат/
непромокаем материал: полиестер * място за бадж

6080120493
6080120494

раЗМери: 19х12,5 сm

049лв.Метален тирбушон SIMPLy
тирбушон с отварачка и ножче 6055160001

049лв.тирбушон с отВараЧКA
тирбушон с отварачка и ножче в 
зелен цвят

6055160002

КераМиЧна Чаша 

рекламна 
площ

499лв.
5030140008 
материал: керамика * 
размер: h100 mm, Ø85 mm * 
вместимост: 330 ml * кутия за 
опаковане * рекламна площ: 
90х200 mm

1199лв.
5130120017 
комплект: чаша, 
лъжичка и чинийка  
* материал: керамика 
* вместимост: 148 ml 
* височина: 50 mm * 
Диаметър: 75 mm

сублимация

материал: керамика * капацитет: 300 ml * размери: 8х9 cm * 
размери на кутията: 0,44х0,26х0,46 * рекламна площ: 200x92 mm

Чаша с ЦВетна Вътрешност 699лв.
5130120016
5130120018
5130120019
5130120020

5130120021материал: керамика * цвят: бял * размери: 8,5х12 cm * 
размери на кутията: 0,26х0,5 m * рекламна площ: 170x90 mm

раЗМер: 15х10 сm
6080120491
6080120492

сублимация

сублимация

Чаша с лъжиЧКа 340 ml 899лв.
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6050140011
6080120223
6050140012
6050140013материал: 100% памук * 6 панелна

бейЗболна шапКа 249лв.
материал: памук * 5 панелна

лятна бейЗболна шапКа 149лв. 6050140017
6080121169
6050140018

материал: полиестер * размери: 20x530 mm * 
рекламна площ: 16х280 mm

лента За GSM V3 DOUBLe 50 бр. 4949лв.
материал: полиестер * размери: 20x480 mm * 
рекламна площ: 16х280 mm

лента За бадж V2 50 бр. 3949лв.

КВадратна ролетКа За 
бадж yO-yO 50 бр.
лесно прикрепване към дрехите с метална щипка 
* Захваща баджа с пластмасово копче тик-так * 
подходящи за всички модели баджове с отвор за клипс 
* рекламна площ: 21х21 mm

6080122087
6080122086
6080122084
6080122085

1076160029
1076160027
1076160030
1076160031
1076160026

1076160022
1076160024
1076160018
1076160019
1076160020
1076160021
1076160023

1999лв.

цена 
040лв./бр.*

цена 
099лв./бр.*

цена 
079лв./бр.*

цена 
059лв./бр.*

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр. * цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.

лента V6 20 бр. 1180лв. 1076160009
1076160010* цена на брой при покупка на опаковка 20 бр.



Цените са в левове без ДДс Цените са в левове без ДДс46 Цените са в левове без ДДс Цените са в левове без ДДс

Чадър 30” TORNADO  4499лв.
материал: полиестер * цвят: черен * размери: 99,0x150,0 cm * 
рекламна площ: 220x150 mm

сгъВаеМ Чадър PICOBeLLO 699лв. 6050180037
6050180038
6050180039
6050180041

материал: метал и полиестер * Диаметър: Ø96 cm * 
рекламна площ: 230/170x140 mm/230/170x140 mm

6050180015
6050180016
6050180017
6050180018
6050180019
6050180023материал: полиестер, дърво и метал * размер: Ø103 cm * рекламна площ: 280х170х210 mm/15х40 mm/260х170х150 mm

аВтоМатиЧен Чадър TANGO 999лв.

6050180002
6050180033
6050180034
6050180036

1499лв.аВтоМатиЧен Чадър JIVe
материал: метал, стъклопласт и полиестер * Диаметър: Ø103 cm * рекламна площ: 240/160х160 mm

6050180044
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1076100010 – а1, 56,99 лв.

1076100009 – а2, 39,99 лв.

2515100062 – а3, 18,99 лв.

2515100060 – а4, 14,99 лв.

2515100064 – B2, 34,99 лв.

6080120937 – B1, 62,99 лв.

пеЧат Винил 
банер стронг  

0,8X2,05 m,  
18,99 лВ.

пеЧат Винил 
банер гранд 

400 g/m2,  
0,8х1,8 m,  
19,99 лВ.

2515100082

банер стронг 0,80X2,05 m
7299лв.

подсилен алуминиев корпус * 
подсилени алуминиеви крачета * 
подсилен самонавиващ се механизъм 
* клип профил за захващане на 
постера в горната част * чанта за 
пренасяне с двойна подплата * 
Сгъваема конструкция за изложения и 
презентации * позволява многократна 
cмяна на плаката * лесен за 
пренасяне, комплектът включва чанта 
* размери на постера: 0,85х2,05 m

Сгъваем дисплей за 
изложения и презентации 
* позволява многократна 
cмяна на плаката * лесен 
за пренасяне, комплекта 
включва чанта * размери на 
постера: 0,8х1,8 m

дисплей банер гранд

4999лв.9015100012

поставки за 
брошури на едно 
ниво * изработени 
от висококачествен 
прозрачен 
плексиглас * За 
рекламни листовки, 
информационни 
листове, флаери 
и др * Дълбочина 
на отделението за 
брошури: 20 mm 

snapFrame™ * възможност за поставяне на плакати с дебелина до 1 mm * 
Едностранна визия * Закрепване към стена * включен комплект за монтаж 
на стена * позволяват многократна cмяна на плаката * лице: прозрачно 
антирефлексно PVC * Гръб: удароустойчиво PVC

алуМиниеВа снап раМКа

постаВКа За брошури A5
2515100122

1299лв.

размери: 142х222 mm
постаВКа За брошури DL

2515100120 

1099лв.

 размери: 102х222 mm 2515100124

1799лв.
постаВКа За брошури A4
размери: 210х297 mm
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материал: картон * 7 цвята х 25 листа * размери: 
159х50х3 mm * рекламна площ: 130х12 mm

индеКси В КоМплеКт с линия CIRCULAR 119лв.
1040160001

Дължина: 2 m * рекламна площ: 65х50 mm
ролетКа POLO 199лв. 6080120931

6080120589

Стреловидни етикети в 8 различни цвята * 4 кубчета 
самозалепващи се етикети * прозрачен джоб за календар, 
снимки, бележки * материал: изкуствена кожа * размери: 
130x105x30 mm * рекламна площ: 80х100 mm

1060140014
Кутия За бележКи „„напоМни Ми“ 799лв.

пластМасоВа ЗапалКа 
еB-15 50 бр.

2700лв.
6015140020
6015140021
6015140022

6015140023
6015140024
6015140025

пластМасоВа ЗапалКа 
МеталиК еB-15 50 бр.

2950лв.
6015140027
6015140028

Сертифицирани по isO9002 * Ергономичен дизайн и високо удобство за 
потребителя

пластМасоВа ЗапалКа 
еB-51 50 бр. 2450лв.

6015140030
6015140031

6015140035
6015140036

пластМасоВа ЗапалКа 
SM-03 50 бр. 2950лв.

Естествена кожа

ЩипКа За пари и КалъФЧе За 
Кредитни Карти 249лв. 6080120021

6080120776

цена 
054лв./бр.*

цена 
059лв./бр.*

цена 
059лв./бр.*

цена 
049лв./бр.*

* цена на брой при покупка на опаковка 50 бр. * цена на брой при покупка на опаковка 50 бр.
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раМКи

арт. номер описание цена

6070100015 рамка а3, клип 10,99 лв.

6015300001 рамка A4, клип 5,49 лв.

6015300016 рамка A4, тесен профил, черна 6,49 лв.

6015300002 рамка A4, тесен профил, сива 6,49 лв.

6015300003 рамка A4, тесен профил, кафява 6,49 лв.

6015300004 рамка A4, тесен профил, черна 6,49 лв.

6015300005 рамка A4, тесен профил, бяла 6,49 лв.

6015300006 рамка A4, широк профил, сива 6,99 лв.

6015300007 рамка A4, широк профил, кафява 6,99 лв.

6015300008 рамка 10x15, широк профил, сива 4,49 лв.

6015300009 рамка 10x15, широк профил, кафява 4,49 лв.

6015300001

6015300006

6015300002

6015300007

6015300008 6015300009

6015300003 6015300004

6015300005

6015300016

папка за сертификати и поздравителен адрес * изработена от 
пресован картон с висококачествено покритие от изкуствена кожа

1070300001
1070300002
1070300003

папКа За сертиФиКати 799лв.

материал: PVC



50 Цените са в левове без ДДс Цените са в левове без ДДс

 

 

 

Директен печат 1 цвят 
върху пластмаса До 5 cm2

за количество цена
100 бр.  0,39 лв./бр.
300 бр. 0,31 лв./бр.
500 бр. 0,20 лв./бр.
1000 бр. 0,16 лв./бр.
5000 бр. 0,09 лв./бр.
10000 бр. 0,07 лв./бр.

Директен пълноцветен 
печат на сувенири До 5 cm2

за количество цена
1 бр. 14,99 лв./бр.
10 бр. 1,49 лв./бр.
20 бр. 1,19 лв./бр.
50 бр. 0,99 лв./бр.
100 бр. 0,69 лв./бр.
200 бр. 0,55 лв./бр.
500 бр. 0,49 лв./бр.

Директен пълноцветен 
печат на сувенири До 10 cm2

за количество цена
1 бр. 14,99 лв./бр.
10 бр. 1,99 лв./бр.
20 бр. 1,49 лв./бр.
50 бр. 1,19 лв./бр.
100 бр. 1,09 лв./бр.
200 бр. 0,99 лв./бр.
500 бр. 0,89 лв./бр.

Директен пълноцветен  
печат на сувенири До 20 cm2

за количество цена
1 бр. 14,99 лв./бр.
10 бр. 2,49 лв./бр.
20 бр. 1,99 лв./бр.
50 бр. 1,49 лв./бр.
100 бр. 1,19 лв./бр.
200 бр. 1,09 лв./бр.
500 бр. 0,99 лв./бр.

Директен печат 1 цвят 
върху метал До 5 cm2

8025400005
за количество цена
100 бр. 0,49 лв./бр. 
300 бр. 0,39 лв./бр. 
500 бр. 0,31 лв./бр. 
1000 бр. 0,28 лв./бр. 
5000 бр. 0,26 лв./бр. 
10000 бр. 0,22 лв./бр.

Директен печат 2 цвята 
върху пластмаса До 5 cm2

8025400006
за количество цена
100 бр. 0,68 лв./бр.
300 бр. 0,52 лв./бр. 
500 бр. 0,33 лв./бр. 
1000 бр. 0,24 лв./бр. 
5000 бр. 0,15 лв./бр. 
10000 бр. 0,13 лв./бр.

Директен печат 2 цвята 
върху метал До 5 cm2

за количество цена
100 бр. 0,88 лв./бр. 
300 бр. 0,72 лв./бр. 
500 бр. 0,63 лв./бр. 
1000 бр. 0,56 лв./бр. 
5000 бр. 0,50 лв./бр. 
10000 бр. 0,40 лв./бр.

Директен печат 
UV печатът е най-съвременната технология за печат с мастило от течен полимер. мастилото се втвърдява/ изпича с 
UV светлина, което осигурява дълготраен живот на изображението или текста. нанесеното върху предмета мастило 
съхне моментално, което прави този начин за печат върху сувенири като химикалки, запалки, ключодържатели, 
PVC плоскости, пенокартон, плексиглас, дърво, акрил и др. един от най-предпочитаните.

Директен пЪЛнОЦВетен печат

8025400001 8025400002 7525220010

8025400004 8025400007

50 цЕнитЕ Са в лЕвовЕ БЕЗ ДДС
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СитОпечат
ситопечатът е изключително подходяща технология 
за надписване на различни по размер и вид рекламни 
материали и сувенири. една от силните черти на 
ситопечата е отличната покривност, плътност и 
издръжливост на мастилата, нанесени чрез тази 
технология. 

Подготовка преге/голд/ситопечат – 25,00 лв. (7525160025)

за количество цена
100 бр. 2,49 лв./бр.
200 бр. 1,99 лв./бр.
500 бр. 1,49 лв./бр.
1000 бр. 1,29 лв./бр.

ситопечат 2 цвята 
ленти за баДж 

Филм за ситоПечат – 3,49 лв. (7525120003)

за количество цена
50 бр. 2,99 лв./бр. 
100 бр. 2,49 лв./бр. 
200 бр. 2,29 лв./бр. 
500 бр. 1,99 лв./бр. 
1000 бр. 1,79 лв./бр. 

ситопечат 2 цвятa 
чаДъри До а4 
7525120085

ситопечат 1 цвят 
чаДъри До а4 

за количество цена
50 бр. 1,49 лв./бр. 
100 бр. 1,39 лв./бр. 
200 бр. 1,29 лв./бр. 
500 бр. 1,09 лв./бр. 
1000 бр. 0,99 лв./бр. 

7525120080

Филм за ситоПечат – 3,49 лв. (7525120003)

ситопечат 1 цвят 
чанти/папки До а4 
7525120070
за количество цена
50 бр. 1,49 лв./бр.
100 бр. 1,29 лв./бр.
200 бр. 1,19 лв./бр.
500 бр. 0,99 лв./бр.
1000 бр. 0,89 лв./бр.

за количество цена
50 бр. 2,99 лв./бр. 
100 бр. 2,49 лв./бр. 
200 бр. 1,99 лв./бр. 
500 бр. 1,49 лв./бр. 
1000 бр. 1,29 лв./бр. 

ситопечат 2 цвятa  
чанти/папки До а4 
7525120075

Филм за ситоПечат – 3,49 лв. (7525120003)

7525120055

за количество цена
 100 бр.  2,99 лв./бр. 
 200 бр.  1,99 лв./бр. 
 500 бр.  1,19 лв./бр. 
1000 бр.  0,95 лв./бр. 

ситопечат 2 цвятa 
термочаши 
7525120065

ситопечат 1 цвят  
термочаши

за количество цена
 100 бр.  1,69 лв./бр. 
 200 бр.  1,19 лв./бр. 
 500 бр.  0,89 лв./бр. 
1000 бр.  0,51 лв./бр. 

Филм за ситоПечат – 3,49 лв. 
(7525120003)

7525120060

ситопечат 1 цвят  
каленДар бележници

за количество цена
50 бр. 0,99 лв./бр.
100 бр. 0,69 лв./бр.
500 бр. 0,59 лв./бр.
1000 бр. 0,49 лв./бр.
3000 бр. 0,39 лв./бр.

7525120030

Филм за ситоПечат – 3,49 лв. 
(7525120003)

за количество цена
100 бр. 1,09 лв./бр.
200 бр. 0,99 лв./бр.
500 бр. 0,89 лв./бр.
1000 бр. 0,79 лв./бр.

ситопечат 1 цвят 
ленти за баДж 
7525120050
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тампОнен печат и СубЛимаЦиОнен печат
тампонният печат е технология за надписване на сувенири от пластмаса, метал, дърво и др. особено 
подходяща е за химикалки и запалки с овална форма – може да се надписва около 1/4 от кръглата повърхност, 
приблизително около 90o. характерно за тази технология е, че могат да се печатат и букви с много дребен 
шрифт в идеално качество, както и да се възпроизвежда растер. 

сублимационният печат е метод за нанасяне на изображение върху повърхности със специално покритие. 
той се характеризира с изключителна здравина и устойчивост.

сублимационен печат върху  
чаша/шапка
8025360001
за количество цена
1 бр. 4,99 лв./бр.
12 бр. 4,49 лв./бр.
48 бр. 3,99 лв./бр.

Клише за тампонен печат 1 цвят – 9,99 лв. (7525140001)

за количество цена
100 бр. 0,39 лв./бр.
300 бр. 0,29 лв./бр.
500 бр. 0,24 лв./бр.
1000 бр. 0,19 лв./бр.
5000 бр. 0,14 лв./бр.
10000 бр. 0,09 лв./бр.

за количество цена
100 бр. 0,69 лв./бр.
300 бр. 0,49 лв./бр.
500 бр. 0,39 лв./бр.
1000 бр. 0,29 лв./бр.
5000 бр. 0,24 лв./бр.
10000 бр. 0,19 лв./бр.

тампонен печат 2 цвята 
върху пластмаса
7525140030

за количество цена
100 бр. 0,49 лв./бр.
300 бр. 0,39 лв./бр.
500 бр. 0,29 лв./бр.
1000 бр. 0,24 лв./бр.
5000 бр. 0,19 лв./бр.
10000 бр. 0,14 лв./бр.

тампонен печат 1 цвят 
върху метал
7525140020

за количество цена
100 бр. 0,89 лв./бр.
300 бр. 0,59 лв./бр.
500 бр. 0,49 лв./бр.
1000 бр. 0,42 лв./бр.
5000 бр. 0,29 лв./бр.
10000 бр. 0,19 лв./бр.

тампонен печат 2 цвята 
върху метал
7525140040

Клише за тампонен печат 1 цвят – 9,99 лв. (7525140001)

тампонен печат 1 цвят 
върху пластмаса
7525140010

52 цЕнитЕ Са в лЕвовЕ БЕЗ ДДС
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за количество цена
100 бр. 0,39 лв./бр.
200 бр. 0,29 лв./бр.
500 бр. 0,24 лв./бр.
1000 бр. 0,19 лв./бр.

сухо преге 
7525160010

магнезиево клише – 60,00 лв. 
7525160001

ГОЛД печат и преГе
голд печатът намира изключително широко приложение, като с него се създават уникални и 
въздействащи визии, които се отличават с лукс и изисканост. изделията, за които се използва 
голд печатът, са най-разнообразни: календар бележници и скъпи издания на книги, каталози, 
тефтери, менюта, визитки, брошури, постери, покани и др. употребата на голд печата придава 
необикновен специален ефект на рекламните артикули.

преге (сух печат) – технология, при която с предварително изготвено клише се пресова 
изображение или текст. според вида на клишето може да се получи изпъкнал или вдлъбнат 
отпечатък.

за количество цена
100 бр. 0,49 лв./бр.
200 бр. 0,39 лв./бр.
500 бр. 0,29 лв./бр.
1000 бр. 0,24 лв./бр.

голД печат
7525160020

магнезиево клише – 60,00 лв. 
7525160001

за количество цена
1 бр. 9,99 лв./бр.
10 бр. 4,99 лв./бр.

лазерно гравиране на 
каленДар бележник
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трансфер върху 
тениски и шапки
8025640009

за количество цена
1 бр. 0,49 лв./бр.

трансфер върху 
чаДъри и чанти
8025640010

за количество цена
1 бр. 0,69 лв./бр. 

печат С фЛекС фОЛиО
флекс фолиото е гладко текстилно фолио, 
подходящо за апликиране върху памучни 
материи и cmес от памук и полиестер: памучни 
фланелки, шапки, блузи от трико или полар, 
спортни облекла, работни облекла, дебели 
подплатени якета, върху които директният 
печат е невъзможен. използва се за надписване 
на сакове, знамена и текстилни банери. 

флекс фолио  
печат и рязане, m2

8025640011

за количество цена
1 m2 139,90 лв./бр.

флекс фолио 
рязане, m2

8025990020

за количество цена
1 m2 99,99 лв./бр.
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печат ВЪрху фОЛиО, ВиниЛ, канаВа
печатът върху фолио позволява изработването на облепващи рекламни материали, подходящи както за 
вътрешни, така и за външни условия. с него може да се брандират витрини, стелажи, коли, машини и други.

печатът върху винил е с широчина до 90 cm и позволява отпечатването на рекламни материали за вътрешна 
и външна употреба.

печатът върху канава е лесен и бърз метод, приложим за всякакви случаи. чрез него може да създадете нов 
и свеж акцент в своя интериор, като отпечатате любима снимка или рисунка. може да направите неповторим 
подарък на любим човек. специфичната структура на канaвата придава обемност на изображението, плътна и 
богата цветност. 

изрязване по контур на PVC фолио m2 –          (8025300002)

печат върху мономерно  
PVC фолио
8025660001
за количество цена
1 m2  
5 m2  
10 m2  

печат върху прозрачно  
PVC фолио
8025660002
за количество цена
1 m2  
5 m2  
10 m2  

печат върху  
перфо фолио
8025100208
за количество цена
1 m2  
5 m2  
10 m2  

печат върху ламиниран 
винил 340 g/m2

8025660003
за количество цена
1 m2  
5 m2  
10 m2  

печат върху промазан 
винил 400 g/m2

8025660004

за количество цена
1 m2 
5 m2 
10 m2 

печат върху бяла 
канава мат 360 g/m2

8025660005

за количество цена
1 m2  
5 m2  
10 m2  
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Всички цени, посочени в тази брошура, са в български левове без ДДС. Брошурата е предназначена за юридически лица. Офертите са валидни за периода 17.09.2018 – 28.02.2019 г. или до изчерпване 
на количествата. В посочените цени не се включва цената за брандиране на (поставяне на лого, картинка, надпис, рекламна глава на календар и др. ) на артикулите освен ако не е изрично упоменато. 
Цените за пакетни предложения се отнасят само за изрично посочените продукти. Продажните цени на стоките, включени в промокомплектите са обявени на www.office1.bg и във всеки магазин от 
веригата . Образите на всички артикули с екрани са симулирани. Търговската марка  е изключителна собственост на Кооперация „Панда“ и не може да бъде използвана без разрешение 
от други лица. Кооперация „Панда“ не носи отговорност за допуснати грешки при отпечатване на брошурата. Безплатна доставка за цялата страна при поръчка на стоки над 100 лв. с ДДС и за мебели 
над 900 лв. с ДДС. Пълна информация за актуални цени, промоции, условия за доставка, монтаж и гаранция на съответните артикули може да откриете на www.office1.bg, чрез обаждане на 0700 10 700 
или във всеки магазин от веригата . Разговорите към национален номер 0700 10 700 са без допълнително оскъпяване на услугата, като се таксуват на цената на един градски разговор съгласно 
тарифния план на абоната.

ДОбРич ул. 
”
любен каравелов“ 2

ПАЗАРДЖиК ул. 
”
Есперанто“ 3

ПЛЕВЕН ул. 
”
България“ 8

бАНсКО ул. 
”
цар Симеон“ 41 

бЕЛОсЛАВ ул. 
”
Св. св. кирил и методий“ 24

бЛАГОЕВГРАД бул. 
”
Св. св. кирил и методий“ 5 

бОТЕВГРАД ул. 
”
Гурко“ 3 

буРГАс бул. 
”
янко комитов“ 20

буРГАс ул. 
”
христо Ботев“ 41 

ВАРНА бул. 
”
владислав варненчик“ 82 

ВАРНА бул. 
”
ян палах“ 10 

ВАРНА площад 
”
Екзарх Йосиф“ 5 

ВАРНА бул. 
”
цар освободител“ 21 

ВАРНА ул. 
”
русе“ 33 

ВАРНА ул. 
”
краков“ 16

В. ТъРНОВО ул. 
”
никола Габровски“ 24 

ВЕЛиНГРАД ул. 
”
ал. Стамболийски“ 2 

ВиДиН бул. 
”
цар Симеон велики“ 42 

ГАбРОВО ул. 
”
николаевска“ 8 

ГОцЕ ДЕЛчЕВ ул. 
”
Бяло море“ 13 

ДОсПАТ ул. 
”
тракия“ 15 

ДуПНицА ул. 
”
Св. иван рилски“ 47

ДъЛГОПОЛ ул. 
”
Георги Димитров“ 99

ЕТРОПОЛЕ бул. 
”
руски“ 80а 

ЗЛАТОГРАД ул. 
”
Беловидово“ 22 

КОсТиНбРОД ул. 
”
Славянска“ 2 

КъРДЖАЛи ул. 
”
републиканска“ 63 

КюсТЕНДиЛ ул. 
”
полк. Стефан манов“ 3 

КюсТЕНДиЛ ул. 
”
яворов“ 1 

ЛОВЕч ул. 
”
Стефан караджа“ 5 

ЛуКОВиТ ул. 
”
възраждане“ 52 

МЕЗДРА ул. 
”
христо Ботев“ 35 

МОМчиЛГРАД ул. 
”
Гюмюрджинска“ 50 

МОНТАНА бул. 
”
трети март“ 78

ПАНАГюРиЩЕ ул. 
”
Г. Бенковски“ 28

ПЕРНиК ул. 
”
2“ 1 

ПЕТРич ул. 
”
цар Борис iii“ 44 

ПиРДОП ул. 
”
ал. Батенберг“ 6а 

ПЛЕВЕН пл. 
”
Свобода“ 24

ПЛОВДиВ бул. 
”
кукленско шосе“ 9н

ПЛОВДиВ бул. 
”
Санкт петербург“ 48 

ПЛОВДиВ ул. 
”
Ген. Данаил николаев“ 4 

РуДОЗЕМ ул. 
”
васил левски“ 19

РусЕ ул. 
”
константин иречек“ 5 

сВиЩОВ ул. 
”
цар освободител“ 26 

сиЛисТРА ул. 
”
капитан мамарчев“ 2

сЛиВЕН бул. 
”
Шести септември“ 7 

сЛъНчЕВ бРяГ тк 
”
кейбълтел“ 

сМОЛяН ул. 
”
хан пресиян“ 9 

сОЗОПОЛ ул. 
”
републиканска“ 2

сОфия бул. 
”
александър пушкин“ 14

сОфия бул. 
”
бъкстон“ 86, магазин 4 

сОфия бул. 
”
българия“ 81а

сОфия бул. 
”
Витоша“ 168 

сОфия бул. 
”
Витоша“ 96 

сОфия бул. 
”
гоце делчев“, бл. 29 

сОфия бул. 
”
джеймс баучер“ 51 

сОфия бул. 
”
Княгиня Мария луиза“ 42

сОфия бул. 
”
Княз дондуков“ 34б 

сОфия бул. 
”
Мадрид“ 36

сОфия бул. 
”
самоковско шосе“ 55

сОфия бул. 
”
Цариградско шосе“ 139

сОфия бул. 
”
шипченски проход“ 46В

сОфия ул. 
”
Васил Кънчев“ 26

сОфия ул. 
”
георги с. раковски“ 120а

сОфия ул. 
”
граф игнатиев“ 78

сОфия ул. 
”
илия бешков“ 12

сОфия ул. 
”
ломско шосе“, бл. 171

сОфия ул. 
”
опълченска“ 117, бл. 37

сОфия ул. 
”
първа българска армия“ 135

сОфия ул. 
”
солунска“ 43 

сОфия ул. 
”
софроний Врачански“ 2 

сОфия ул. 
”
шейново“ 7 

сОфия ж.к. 
”
люлин“, бл. 387, магазин 6 

сОфия ж.к. 
”
Младост“ 3, тК „Кондор“ 

сОфия ж.к. 
”
хиподрума“, бл. 24 

сОфия кв. драгалевци, ул. 
”
папрат“ 16 

сТ. ЗАГОРА бул. 
”
цар Симеон велики“ 45

ТЕТЕВЕН ул. 
”
иван вазов“ 80 

яМбОЛ ул. 
”
Димитър Благоев“ 12

Click & Collect е нов метод на онлайн 
покупка, с който правите поръчка и може 
да я вземете от избран магазин! 

Click   
Collect

&

ПАЗАРДЖиК ул. 
”
Есперанто“ 3

ПЛЕВЕН ул. 
”
България“ 8

ДОбРич ул. 
”
любен каравелов“ 2  – СлЕД 25.09

НОВи МАГАЗиНи

беЗ раЗходи За достаВКа

КратъК сроК на иЗпълнение на поръЧКата до 2 Часа

с преглед на продуКтите преди поКупКа

добрич

80 маГазина


