KAZALO
SLADKI POLJUBČKI

3

Medene čokoladice, čokoladne tablice, s čokolado oblito sadje in lešniki, praline, ...

PRAZNIČNE SLADKOSTI

9

Medenjaki, bonboni v epruvetki, žele bonboni, domači piškoti, ...

BOGASTVO VITAMINOV

10

Marmelade, medi, čaji, suho sadje, oreščki, bučna semena, ...

ZDRAVJE V STEKLENIČKI

14

Likerji, žganja, ...

KOŠARICE SLOVENSKIH DOBROT

16

Košarice s poljubno izbranimi slovenskimi izdelki

UDOBJE IN RAZVAJANJE

20

Osebna nega, brisače, dišave, mila, solne kopeli, medne kopeli, ...

V UDOBJU DOMA

23

Pripomočki za kuhinjo, skodelice, kozarci, ...

UREJENA PISARNA

26

Pisala, beležnice in notesniki, mape, kalkulatorji, vizitkarji, ure, koledarji, ...

TEHNOLOGIJA

33

Power bank-i, USB ključki, zvočniki, slušalke, dodatki za v avto, dodatki za telefon, ...

EKO IZDELKI

37

Izdelki iz lesa, bambusa, plute, recikliranih materialov, ...

OBDARUJMO S STILOM

41

Darilne vrečke različnih oblik, materialov in velikosti ...

PRESTIŽNA DARILA

42

Pininfarina, Cerruti 1881, Cacharel, Christian Lacroix, Nina Ricci, Ungaro, ...

ŠPORT IN PROSTI ČAS

46

Flaške in bidoni, izdelki za na plažo, skodelice, dežniki, antistresni pripomočki, ...

TEKSTIL

48

Kape, majice dolg rokav, majice kratek rokav, polo majice, delovna oblačila, ...

OTROŠKA DARILA

49

Knjige, barvni seti, družabne igre, športni rekviziti, tekstil, ...

PERSONALIZIRANI IZDELKI
Popolna personalizacija tehnoloških, tekstilnih, pisarniških in vseh drugih izdelkov

50

SLADKI POLJUBČKI
VO
NO

Čokoladni krogci – posuta čokolada

Medene čebelice

Čebelice iz medene čokolade 80 g v lični embalaži z motivom panjskih končnic.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

9,00 EUR

30/1003

Čokolada temna 70% kakavovih delcev, s posutim sadjem in oreščki, 90 g. V ceno
je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

5,10 EUR

30/5040

VO
NO

VO
NO

Piškoti Čokolada ali Oreh, Lešnik

Odlični piškoti (orehovi, čokoladni ali lešnikovi) iz hrustljavega testa. Združitev
okusa naših babic in sedanjosti. 150 g.
Čokolada ali Oreh
30/5041a
4,50 EUR
Lešnik
5,15 EUR
30/5041b

Moja mal’ca Granola Kokos ali Oreh

Ploščica iz hrustljavega muslija in kokosa ali z dodatkom orehov, oblita s stevia
čokolado. 100% naravna in BREZ vseh odvečnih dodatkov – sladkorja, glutena,
konzervansov ali arom. 45 g.

1,60 EUR

30/5044

3

Čokolade Okusi Slovenije s
temno čokolado 53% – 90 g,
ročno izdelano

....

mm.

mmm

Čokoladna tablica s
posebnimi okusi, 100 g
• Kiki riki: karamelna čokolada z arašidi in soljo;
• Wild with berry: bela čokolada z gozdno jagodo;
• Think pink: čokolada ruby posuta z drobljeno pistacijo;
• Honey bunny: mlečna čokolada z mandlji, medenimi
hrustljavčki in soljo;
• Red hot chilli pepers: temna čokolada s čilijem in
praženimi kakavovimi zrni.
V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

4,50 EUR

Ponujamo še več ...

30/3001

www.agaricpromogifts.si

Potica, brusnica, bučna semena, solni cvet in
rožmarin, lešnik, mandelj, oreh, sivka, pomaranča, datelj, aloe vera, čili, poper, grozdje.
30/1014a
4,90 EUR
S ﬁgo
30/1014d
5,20 EUR
S tartuﬁ
30/1014b
7,50 EUR
S 23 karatnimi zlatimi lističi
30/1014c
8,90 EUR
Med / Med + oreh
30/1014e
5,00 EUR
V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

Čokoladne kroglice, 125 g

Obliti lešniki

Mango in pasijonka z belo čokolado
5,40 EUR
30/5045a
Maline in brusnice oblite z ruby čokolado
5,40 EUR
30/5045b
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Obliti lešniki, 125 g. Različni oblivi: med, karamela s soljo, kava.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

5,40 EUR

30/3003

P
TO A
N
E
C
Čokoladna tablica - pismo

Čokoladne broške LINEA

Mlečna, temna ali bela čokolada.
Novi okusi: bela & temna čokolada,
temna čokolada brez dodanega sladkorja, 100 g.
Ovitek dim: 27 x 9 cm.

5 čokoladic posutih s sadjem, 55 g.
Ovitek dim. 4,3 x 19,4 cm.
Možna personalizacija ovitka (cena po povpraševanju).
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

3,30 EUR

30/1008

4,40 EUR

www.agaricpromogifts.si
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30/1007

VO
NO

Čokoladne ploščice posute s
kandiranim sadjem, 4x4
Čokoladna tablica posuta s sadjem

Mlečna, temna ali bela čokolada, 110 g. Možnost personalizacije ovitka!
Ovitek dim: 13 x 13,5 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
4,30 EUR

30/1009

Čokoladne ploščice iz mlečne ali temne
čokolade posute z izbranimi oreški in s
kandiranim sadjem, 4 x 4. V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
Možna personalizacija ovitka.
11,30 EUR

30/1010

VO
NO

Čokoladni svet v malem

Nabor 6-ih čokolad s poreklom, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. Razvajali ste boste
z neverjetnimi čokoladnimi okusi iz kar 6-ih vrhunskih pridelovalk kakava in izbrali
svojega najljubšega, saj prav vsak očara s svojo značilno aromo in vas s priloženim
opisom vsaj za trenutek popelje v kraje od koder izbira. Vsaka ploščica je unikatna
in ima različno vsebnost kakava; od 31%-80%.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
30/4003
11,30 EUR

Rum trufﬂe

Preﬁnjeni truﬂi polnjeni s kremo iz bele čokolade, karamele in ruma ter
praznično posuti s kakavovim in zlatim prahom.

18,20 EUR

30/5047

VO
NO

VO
NO

Praline s slano karamelo
Solne praline 3×3 vsebuje 9 ročno izdelanih, vedno svežih čokoladnih pralin iz
mlečne čokolade in slane karamele, 105 g.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

11,30 EUR

30/5058

VO
NO

Čokolada s solnim cvetom

Temna čokolada z morsko soljo, 60 g. Ročno delo.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

3,90 EUR

30/2001

VO
NO

Premium LUX
bonboniera

Luksuzna bonboniera za
edinstvene čokoladne užitke
vsebuje 25 ročno izdelanih,
svežih, raznovrstnih čokoladnih
pralin, 360 g.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

26,00 EUR

Sadni prigrizek v vrečici

Na voljo različni okusi (oblite pomaranče s temno čokolado, oblite borovnice z belo
čokolado, oblite ﬁge z mlečno čokolado, obliti lešniki s stevia čokolado). 40 g.
Možnost personalizirane nalepke.
30/5054

2,60 EUR

30/5055

5
VO
NO

VO
NO

7 okusov čokolade v vrečki, 105 g (v mini pakiranjih po 5 g). Okusi: stevia, karamela,
mlečna, medena, temna, bela in ruby čokolada.
3,90 EUR
30/5056

7 okusov čokolade v darilni škatli (z možnostjo personalizacije nalepke), 500 g
(v mini pakiranjih po 5 g). Okusi čokolade: stevia, karamela, mlečna, medena,
temna, bela in ruby čokolada.
30/5057
16,80 EUR

VO
NO

Snežne kepice

VO
NO

Lešniki v beli čokoladi posuti s kokosom, 125g. V ceno je vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

Kolekcija I FEEL SLOVENIJA

5,40 EUR

Cena po povpraševanju

30/5063

Čokoladne dobrote z motivi Slovenije.

www.agaricpromogifts.si

Čoko mix box v premium škatli

Čoko miks v vrečki

Velika izbira prazničnih poslovnih in promocijskih daril
Preveri na agaricpromogifts.si ali poskeniraj QR kodo

Mini čokoladice v kartonski škatlici
Kartonska škatlica, 5 čokoladic.

2,90 EUR

Mini čokoladice 1

Izbirate lahko med TEMNO, BELO ali TEMNO S SOLJO, 4 g, ovito v zlato ali srebrno
folijo. Tisk logotipa v eni barvi. Pri prvem naročilu je strošek izdelave klišeja za
logotip 40,00 EUR. Minimalno naročilo čokoladic z logotipom je 10 kg.

Po povpraševanju

Mini čokoladice 2

30/1000

30/1001a

Kartonska škatlica, 25 čokoladic.

5,90 EUR

Možnost pakiranja poljubnega števila čokoladic.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
Cene veljajo ob naročilu 5 kg temnih ali mlečnih čokoladic.

30/1001b

30/3004a

Izbirate lahko med različnimi okusi čokoladic: medena, mlečna,
temna, temna s soljo. Po želji so lahko čokoladice 5 g, 10 g ali 32 g.

Box različnih sporočilc

Ovitke čokoladic
je možno natisniti
v full colorju

30/3004b

Škatlica s 24-imi kosi 5 g ali 12-imi kosi 10 g mini čokoladic z različnimi sporočili in
motivi po želji naročnika.
Možnost pakiranja 5 g in 10 g čokladic v personalizirano škatlico.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Po povpraševanju

7

Mošnjič
ek je n
a voljo
različn
v
ih barv
ah
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Mini čokoladice v kovinski škatlici

Kovinska škatlica z okroglim okencem – mala,
dim: 6,0 cm, 7 čokoladic.
30/1002a
3,80 EUR
Kovinska škatlica z okroglim okencem – srednja,
dim: 10,7 cm, 25 čokoladic.
7,90 EUR
30/1002b

Mini čokoladice v mošnjičku

Mošnjiček, 10 čokoladic.
30/4001
4,90 EUR
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
Cene veljajo ob naročilu 5 kg temnih ali mlečnih čokoladic.

Čoko
la
v št dno besed
irih v
il
rstica o
h

Tablice, polnjene s kremo

Temna čokolada, polnjena s kremo 100 g. Različni okusi:
čili, refoškova krema, sivka, pomaranča, sol, malina,
jagoda, tartuf, krema merlota, krema slane karamele,
suhi kaki, meta, rožmarin, bučno olje s semeni, krema
marcipana, lešnikova krema in krema kave.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

Čokoladni telegram

32 čokoladic iz temne, mlečne ali bele čokolade, 120 g.
Ovitek dim: 25,5 x 15 x 2 cm.
Minimalno naročilo: 100 kos.
Možna personalizacija besedila in ovitka.

Po povpraševanju

30/1012

3,30 EUR

30/4002

VO
NO

VO
NO

Bonboniera Fige Prešernove s Figovim likerjem

Bonboniera Absint

Edinstvena kombinacija temne 75% čokolade in absintove kreme, narejene iz
pravega francoskega absinta.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

10,00 EUR

30/5042

Specialiteta iz suhe ﬁge oblite s kremo in pravo čokolado ter steklenička
odličnega Figovega likerja. V veliki ekskluzivni darilni bonbonieri je 7 ﬁg ter
steklenička 2 dcl Figovega likerja.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

30,00 EUR

30/5043

VO
NO

Lux Blue

Medene praline

Praline in palčke polnjene z naslednjimi okusi: yuzu, lešnik, snickers in višnja.
Pakirano v luksuzni darilni embalaži.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

27,90 EUR

Temna čokolada z akacijevim medom in dodatki sivke, ingverja ali cvetnega
prahu. V lični embalaži, 105 g.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
30/5048

11,30 EUR

30/1022

www.agaricpromogifts.si
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Praline Classic Lucifer

Možnost personalizacije ovitka!

2 x 2 kos, 50 g
5,60 EUR
3 x 3 kos, 125 g
9,60 EUR
4 x 4 kos, 200 g
14,80 EUR

30/1027a

Frančeve Čvešpe

30/1027b

Združeni okusi suhe slive, oreha in čokolade, 8 kos.
Kartonska škatlica, 160 g.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

30/1027c

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

15,90 EUR

Praline Classic
Dobnik

Kartonska škatlica z
odprtim okencem.
Male, 80 g, 6 kos.
30/1016a
8,50 EUR
Srednje, 150 g, 12 kos.
30/1016b
12,50 EUR
Velike, 300 g, 24 kos.
18,20 EUR
30/1016c

Prešernove ﬁge

Suhe ﬁge oblite s kremo in pravo čokolado, 6 kos.
Kartonska škatlica, 180 g.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

15,90 EUR

30/1018

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

30/1017

PRAZNIČNE SLADKOSTI

Medeni bonboni

Medeni bonboni mehki, 100 g (malina ali limona)

Mede

Izdelki iz medu

njaki
k
nekoč ot

V naši ponudbi tudi izdelki iz medu iz
medenega raja Perger 1757.

Cena po povpraševanju

4,50 EUR

30/3006a

Medeni bonboni trdi, 80 g (propolis ali med in bor)

4,95 EUR

30/3006b

Medeni bonboni trdi v epruvetki, 23 g (propolis ali med in bor)

3,00 EUR

30/3006c

VO
NO

Medenjaki

Medenjaki 140 g v okrogli kovinski škatlici z okencem, premera 10,7 cm.

7,50 EUR

30/1028

Medenjaki 280 g v kovinski škatlici s predalčki, dim: 15,5 x 13,5 x 7 cm.

12,90 EUR

30/1030

Medenjaki 200 g v pravokotni kovinski škatlici z okencem, dim: 14,3 x 10,1 x 6,2 cm.

9,30 EUR

30/1029

V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Bučna semena v medu

Akacijev med z bučnimi semeni, 175 g.
Pakirano v darilni embalaži, dim: 12,8 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekortivni trak in obešanka s sporočilom.

7,80 EUR

30/5051

9
VO
NO

Kava 125 g, bučna semena oblita
z grenko čokolado z okusom kave
100 g, penilec za mleko in termo
skodelica iz lesa za kavo.
Pakirano v darilni embalaži,
dim: 28 x 14 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešaka s sporočilom.

29,80 EUR

Košarica “SKODELICA KAVE”

Kava 125 g, set skodelic z lesenim podstavkom.
V kartonski darilni škatli, dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
30/5001

22,40 EUR

VO
NO

VO
NO

Domači čaji v steklenem kozarčku

Domači čaj, 50 g (zeliščni ali gozdni), kozarec iz borosilikatnega stekla z dvojno
steno in pokrovčkom iz bambusa, 350 ml. Pakirano v darilni škatlici.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

12,14 EUR

30/4008

30/5002

Domači piškoti v steklenem kozarcu

120 g domačih piškotov v steklenem kozarcu. Pakirano v darilni škatlici.
NOV OKUS: Piškoti s sezamom, 150g.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

7,90 EUR

30/5040

www.agaricpromogifts.si

Košarica
“KO ZADIŠI PO KAVI“

BOGASTVO VITAMINOV

Med v kartonski darilni škatlici
S suhim sadjem, 40 g

4,35 EUR

30/1035a

Domača marmelada

7,00 EUR

30/1035c

106 g

S suhim sadjem in orehi, s cimetom, s sokom višnje,
z viljamovko, 100 g
S suhim sadjem in orehi, s cimetom, s sokom višnje,
z viljamovko, 250 g

Brusnice, maline, borovnice, jagode, slive, jabolka, gozdni sadeži in buča.
V kartonski darilni embalaži.

7,10 EUR

30/1043a

7,80 EUR

30/1043b

250 g

10,30 EUR

V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

30/1035d

V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

VO
NO

VO
NO

Košarica “DOBRO JUTRO“

Fruštek 60 g (mandlji in kakav, lešnik in brusnice, maline in chia, jagode in bela
čokolada, kokos in temna čokolada, borovnice in kvinoja,) in domača marmelada
200 g (refoškova ali ﬁgov džem).
V kartonski darilni škatli, dim: 12,8 x 11 x 8 cm.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

11,30 EUR

30/5004

Košarica “SLADKI POZDRAV“

Medenjaki 100 g, mešano suho sadje 150 g, 2 x domača marmelada 106 g
(brusnična, malinova, borovničeva, jagodna, slivova, jabolčna, bučna in gozdni
sadeži).
V kartonski darilni škatli, dim: 28 x14 x 8 cm.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

16,60 EUR

30/5007

10
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VO
NO

Košarica “BOGASTVO VITAMINOV“

2x domači čaj 50 g (zeliščni ali gozdni), 2x domači med 40 g
(s cimetom, s sokom višnje, z vlijamovko).
V leseni darilni embalaži.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

25,00 EUR

Sekira v medu

430 g, v darilni embalaži.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
30/5005

16,90 EUR

30/1041

VO
NO
Medene praline 105 g, akacijev med
z jedilnim zlatom 212 ml in lesena žlička za med.

33,30 EUR

Košarice “MEDENA EKSTAZA“

30/5006a

Čokolada s 23 karatnimi zlatimi lističi 90 g,
akacijev med z jedilnim zlatom 212 ml in lesena
žlička za med.

29,90 EUR

30/5006b

V kartonski darilni embalaži, dim: 28 x 14 x 8 cm. V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Medena čokolada s pravim medom 60 g,
akacijev med z jedilnim zlatom 212 ml in
lesena žlička za med.

25,20 EUR

30/5006c

VO
NO

VO
NO

Košarica
“SIMFONIJA DOMAČIH MARMELAD”

Košarica “UGRIZ ENERGIJE“

Bio kavne kroglice 32 g, 2 x domača marmelada 250 g (brusnična, malinova,
borovničeva, jagodna, slivova, jabolčna, bučna in gozdni sadeži). V kartonski darilni
embalaži, dim: 26 x 11 x 8 cm. V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

19,30 EUR

Marmelada s posebnimi okusi, 212 ml: aronija z jabolkom, jagoda z rožmarinom in
korenček z jabolkom. Pakirano v kartonski darilni embalaži, dim: 12,8 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

9,30 EUR

30/5010

ajanje
Slano razv

30/5008

Suho sadje in čokolada

Mešano suho sadje 150 g in čokolada
50 g, ročno delo.
Izbirate lahko med različnimi okusi čokolade:
* Temna čokolada z ocvrto čebulo
* Ekstra temna čokolada z bučnimi
semeni in oljem
* Čokolada s ﬁgami
* Čokolada z jabolki in cimetom
* Temna čokolada z rožmarinom
* Čokolada s suhimi slivami in žganjem
* Temna čokolada z bučnimi semeni
* Bela čokolada z bučnimi semeni

Košarica “DOMAČA
MARMELADA IN
BUČNA SEMENA”

Domača marmelada 250
g (brusnična, malinova,
borovničeva, jagodna, jabolčna,
bučna, gozdni sadeži). Pražena
bučna semena 100 g.
V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 11 x 8 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 12,8 x 11 x 8 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

12,50 EUR

10,90 EUR

30/1051

30/3008
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Košarica “JABOLČNO PRESENEČENJE“

2 x domači med 106 g (s cimetom, z rumom, s sokom višnje, z viljamovko), 2 x
domača marmelada 106 g (brusnična, malinova, borovničeva, jagodna, slivova,
jabolčna, bučna in gozdni sadeži) in mešani piškoti v celofanu. V leseni darilni škatli,
dim: 22 x 15 x 8 cm. V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

31,90 EUR

Jabolčne kocke oblite s čokolado 60 g, domača jabolčna marmelada 250 g in
medenjaki 100 g. V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

16,20 EUR

30/5009
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Domači čaji v epruvetkah z dozatorjem

Čaj v epruvetkah (kamilica, meta, samostanski, zeliščni, gozdni) na lesenem podstavku,
dim: 24 x 9 cm. Možnost gravure na podstavek.
Dozator za čaj iz nerjavečega jekla z mini podstavkom.
V kartonski darilni škatli, dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

19,80 EUR

30/3007

30/5012

www.agaricpromogifts.si

Košarica “SLADKE SANJE“

VO
NO

Košarica “DOMAČI VITAMINI“

Set “DOBRO JUTRO”

Cvetlični med 40 g, zeliščni čaj 50 g, gozdni čaj 50 g. V leseni škatli iz bambusa,
dim: 21 x 6,5 x 8,5 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

18, 70 EUR

30/1036

VO
NO

Zeliščni čaj 50 g, domači med 100 g (z rumom, s cimetom, s sokom višnje, z
viljamovko) in medeni bonboni trdi 80 g (propolis ali med in bor).
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

14,20 EUR

30/5015

Čokolada in
bučna semena
Čokolada Okusi Slovenije
s temno čokolado, 90
g, ročno delo (potica,
brusnica, bučna semena,
solni cvet in rožmarin,
lešnik, mendelj, oreh,
sivka, pomaranča, datelj,
aloe vera, čili, poper) in
pražena bučna semena
natur, 100 g.
Dekorirano z valovitim
kartonom.

8,00 EUR

Košarica “KRALJICA BUČA“

Bučna semena čokoladni mix 50 g in bučna marmelada 250 g.
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

13,40 EUR

30/3014a

Sestavite si svojo kombinacijo okusov bučnih semen in čokolade.

Po povpraševanju
30/5011

V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

30/3014b
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Košarica
“DOMAČA LEKARNA“

Košarica “ZDRAVJA”

Domači sirup smrekovih vršičkov 100 ml, med s suhim sadjem in orehi 250 g in
medeni bonboni v epruvetki 23 g (propolis ali med in bor).
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

21,50 EUR

30/5016

Bučna semena v platneni vrečki
Pražena bučna semena natur, 100 g.

4,75 EUR

30/1052a

5,50 EUR

30/1052b

6,80 EUR

30/1052c

7,80 EUR

30/1052d

Pražena slana bučna semena, 100 g.
Pražena bučna semena z različnimi okusi:
bučno seme oblito z mlečno čokolado,
bučno seme oblito z belo čokolado,
bučno seme oblito z belo čokolado z okusom pomaranče,
bučno seme oblito z grenko čokolado z okusom kave,
bučno seme karamelizirano s cimetom,
bučno seme oblito z belo čokolado z okusom kapučina,
bučno seme oblito z belo čokolado z okusom kokosa,
bučno seme oblito z belo čokolado z okusom maline),
100 g.
Bučno seme z okusom japonskega hrena-wasabi,
bučno seme oblito z grenko temno čokolado, 100 g.

V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Medeni sirup 2 x 212 ml (žajbelj, smrekovi vršički, trpotec, meta, šipek, regrat). Trdi
bonboni 80 g (z okusom medu in bora ali propolisa).
V kartonski darilni škatli, dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

31,40 EUR

30/3013
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Pokažite svojim zaposlenim, poslovnim partnerjem in drugim koliko vam pomenijo
z našimi košaricami. Vsi izdelki so skrbno pridelani pri lokalnih ponudnikih in z
ljubeznijo dekorirani v naše košarice.
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Košarica
“ZDRAVI ZAJTRK”

Košarica “SLADKI GREH”

Darilni set domačih marmelad (4x106 g) in mešanega suhega sadja (105 g).
Marmelada je na voljo v različnih okusih (brusnica, malina, borovnica, jagoda, sliva,
jabolko, buča).
Pakirano v leseni darilni škatli dim: 40 x 8 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

34,70 EUR

30/1047

V kartonski darilni škatli,
dim: 26 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

13,20 EUR

30/4013

Košarica
“MEDENA PRAVLJICA”

Domači med 2 x 100 g
(s suhim sadjem in orehi, z
lešniki, s cimetom, z viljamovko).
Čokolada Okusi Slovenije s
temno čokolado z medom, 90 g.
Medenjaki v vrečki 100 g.

VO
NO
Košarica “ESENCA SIVKE“

V kartonski darilni škatli, dim:
26 x 16 x 8 cm.

Domači sirup sivke 0.7 l (možni okusi: bezeg, bezeg z jagodo, sivka z malino
ter meta in melisa s pomarančo), čokoladna tablica z okusom sivke 100 g in
domača marmelada 200 ml (refoškova ali ﬁgov džem).
V kartonski darilni embalaži, dim: 38 x 18 x 8,5 cm.
V ceno je vključen dekoratini trak in obešanka s sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

21,60 EUR

30/3015

20,30 EUR

30/5013

www.agaricpromogifts.si

Domači med 100 g (s sadjem,
viljamovko, višnjami, cimet, rum),
Fruštek 2 x 60 g (mandlji in kakav,
malina, jagode in bela čokolada,
kokos in temna čokolada,
čokoladni medenjak).

ZDRAVJE V STEKLENIČKI
VO
NO

VO
NO

Košarica
“IT’S GINTONIC TIME“

Košarica
“GOSPOD TERAN“

Teranov liker 0,2 l, čokoladna tablica polnjena
z refoškovo kremo 100 g in domača refoškova
marmelada 200 ml.

London Dry Gin 250 ml, dekoracija
Terra Dry 20 g (grenivka in vrtnica
mix, limeta in vrtnica mix, limona in
brinove jagode mix) in set kamnitih
ledenih kock v leseni škatlici.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 38 x 18 x 8,5 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 20 x 8 cm.

V ceno je vključen dekoratini trak in
obešanka s sporočilom.

V ceno je vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

24,10 EUR

30/5018

47,90 EUR

30/5020

VO
NO
Košarica
“CVETLIČNA AROMA“
Ribezov liker 0.10 l in temna
čokolada z aromo cvetlic in
cvetličnim posipom 100 g
(možni tudi drugi okusi).

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 14 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.
*Slika čokolade je simbolična.

Konjak in čokoladne cigare

Konjak in čokoladne cigare v darilni embalaži.

32,30 EUR

30/1069

14,30 EUR

30/5017
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Košarica “SLADKA
FANTAZIJA“

Košarica
“MEDENE SANJE”

Sivkin liker 0.10 L, jabolčne
kocke oblite s čokolado 60 g
in domača marmelada 200 ml
(refoškova ali ﬁgov džem).

Medeni liker 100 ml, domači med 250
g (s suhim sadjem in orehi, s cimetom,
z viljamovko) in medenjaki 100 g.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 14 x 8 cm.

V kartonski darilni škatli, dim:
26 x 16 x 8 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

17,30 EUR

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

30/5023

30/1058

VO
NO

VO
NO

Košarica
“SLASTNA EKSTAZA
BOROVNIC“

Košarica
“SLOVENSKI APERITIV“
Smrekov liker 250 ml, domači
metini piškoti 100 g in medeni
trdi bonboni 80 g (propolis ali
med in bor).

Borovničevec 250 ml, domača
borovničeva marmelada 106 g in
oblito bučno seme 100 g (na voljo
različni okusi).

V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

25,50 EUR

20,90 EUR

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.
30/5021

26,10 EUR

30/5022

VO
NO

VO
NO

Košarica “ETERIČNA GIN ZDRAVICA“

Broken Bones Gin 100 ml, set 4-ih ledenih kock iz nerajevečega jekla za večkratno
uporabo in dekoracija Terra Dry 20 g (grenivka in vrtnica mix, limeta in vrtnica mix,
limona in brinove jagode mix).
V leseni darilni embalaži, dim: 22 x 15 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

35,90 EUR

30/5024

Gin, ki
ob
tonikom stiku s
spremen
i
barvo

Košarica “BLUE MAGIC“
Sharish Blue Magic Gin 500 ml, set kamnitih ledenih kock v leseni škatlici in
praline Dobnik male 80 g.
V kartonski darilni embalaži, dim: 38 x 18 x 8,5 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

62,30 EUR

30/5025

VO
NO
Sadje v žganju
Košarica “BRIN GIN-ČIN“

2 x Brin gin novoletne kroglice 50 ml, mešani keksi 150 g in dekoracija Terra Dry 20
g (grenivka in vrtnica mix, limeta in vrtnica mix, limona in brinove jagode mix).
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

27, 90 EUR

30/5036

Sadje v žganju, 212 ml. Izbirate lahko med:
- hruške v viljamovki
- marelice v žganju
- slive v žganju
Pakirano v kartonski darilni škatlici, dim: 12,8 x 11 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

11,30 EUR

30/1065a
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Teranov liker in praline

Teranov liker 0,5 l,
2 kom pralin v kartonski škatlici.
V kartonski darilni škatli,
dim.: 34 x 10 x 10 cm.

Košarica “AROMA VILJAMOVKE“

Viljamovka 250 ml in suhe hruške 100 g.
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

18,50 EUR

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.
30/5019

Ekološka peneča medica Edina
Peneča medica 750 ml.

V kartonski darilni škatli,
dim: 34 x 10,5 x 10,5 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

24,50 EUR

30/1071

13,50 EUR

30/1056
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KOŠARICE SLOVENSKIH DOBROT

Košarica
“AROMA OLIV”

Košarica
“HARMONIJA OKUSOV”

Suha salama cca. 30 dag
(divjačinska, domača, alpska,
jelenova ali salama divjega
prašiča), popečene olive v olivnem
olju 180 g in olivni namaz
170 g ali refoškov namaz – chutney
200 g.

Suha salama cca. 30 dag (divjačinska,
domača, alpska, jelenova ali salama
divjega prašiča), Chili mix dodatek k
hrani – pesto, 191 ml, pečen paradižnik
v olivnem olju 200 g.

V kartonski darilni škatli,
dim: 28 x 14 x 8 cm.

V kartonski darilni škatli,
dim: 28 x 14 x 8 cm.

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

27,50 EUR

30/1074

28,40 EUR

30/1077b

Košarica
“BOŽANSKA PREDJED”

Košarica
“ZDRAVA MALICA”

Bučno olje 250 ml,
zeliščni kis 250 ml,
sušen paradižnik Lušt v bučnem olju 125 ml.

Suha salama cca. 30 dag
(divjačinska, domača, alpska, jelenova ali
salama divjega prašiča),
šampinjoni v kisu 245 g in
brusnična marmelada, 106 g.

V kartonski darilni škatli z okencem,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

V leseni darilni škatli, dim: 40 x 8 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

30,70 EUR

30/1078

29,90 EUR

30/4015
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“ODLIČNA VEČERJA”
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Kraški zašinek Lokev
cca. 70 dag, šampinjoni
v kisu 245 g, popečene
olive v oljčnem olju
180 g in izbrano
vrhunsko vino 0,75 l.

Košarica
“IZBRANI OKUSI SLOVENIJE”

Suha salama cca. 30 dag (divjačinska,
domača, alpska, jelenova ali salama
divjega prašiča), popečene olive v
olivnem olju 180 g in olivni namaz
170 g ali refoškov namaz – chutney 200 g.
S Teranovim likerjem 0,5 l.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.
V leseni darilni škatli,
dim: 34 x 16,5 x 10 cm.

41,90 EUR

V kartonski darilni škatli,
dim.: 28 x 20 x 8 cm.

30/1081a

V kartonski darilni škatli,
dim: 32x20x10 cm.

37,30 EUR

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

35,50 EUR

30/1081b

VO
NO

Košarica
“FANTAZIJA OKUSOV”
Domače testenine* 200 g
(rdeča leča, zeleni grah, črni
ﬁžol, ajda ali pira), kraški
zašinek Lokev cca. 70 dag,
pečene olive v olivnem
olju 200 g, pečen paradižnik
v olivnem olju 200 g, domača
refoškova marmelada 200 g.

Košarica
“NA SONČNI STRANI ALP“

Ekstra deviško oljčno olje 250 ml,
bučna semena 100 g (pražena slana),
čili omaka 100 ml (na voljo različni
okusi), 100% bio brusnice v prahu 70
g, paket 3 soli (3 x 25 g) in domača
brusnična marmelada 106 g.

V kartonski darilni škatli,
dim.: 38 x 26,5 x 8,5 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 38 x 18 x 8,5 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

43,00 EUR

*Slika testenin je simbolična.

30/1076

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.
30/3021

49,70 EUR

30/5029

VO
NO

Košarica
“AROMATIČNEGA TARTUFA”

Košarica
“OKUS SLOVENIJE”

Domače testenine* 200 g
(rdeča leča, zeleni grah, črni ﬁžol, ajda
ali pira) ter olivno olje s tartuﬁ 100 ml.

Olivno olje z belim tartufom 250
ml, krema divjih špargljev in tartufa,
med s tartuﬁ 125 g in čokolada Okusi
Slovenije s temno čokolado 53% s
tartuﬁ 90 g.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

Pakirano v kartonski darilni škatli,
dim: 38 x 14 x 8 cm.

V ceno je vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

16,20 EUR

*Slika testenin je simbolična.
30/5028

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

46,60 EUR

30/2012

Košarica “SLOVENSKI GURMAN”

Zeliščni kis 250 ml, bučno olje 250 ml. Domače testenine* 200g (z okusom jurčkov,
bazilike, rožmarina, refoška).

VO
NO

Izbirate lahko med različnimi okusi
bučnih semen:
Pražena bučna semena natur, 100 g.

26,25 EUR

Košarica
“POLJUB BUČE”

27,00 EUR

28,30 EUR

30/3020c

Bučna semena 100 g (z okusom
japonskega hrena – wasabi-ja, z
grenko čokolado).

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 20 x 8 cm.

18,00 EUR

30/3020b

Bučna semena 100 g (karamelizirana
bučna semena s cimetom, oblita z
mlečno ali belo čokolado, grenko
čokolado in okusom kave, belo
čokolado z okusom pomaranče,
maline, kapučina ali kokosa)

Domače testenine* 200 g
(rdeča leča, zeleni grah, črni
ﬁžol, ajda ali pira), bučno olje
100 ml in čokolada z bučnimi
semeni 90 g.

V ceno je vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

30/3020a

Pražena slana bučna semena, 100 g.

29,30 EUR
*Slika testenin je simbolična.
30/5027

30/3020d

*Slika testenin je simbolična.
Kart. škatla, dim.: 28 x 20 x 8 cm
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
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Košarica
“SLADKO-KISLE
DOBROTE”

Košarica
“ZA NEŽNE BRBONČICE”

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28,3 x 28 x 10 cm.

V leseni darilni škatli,
dim: 40 x 8 x 8 cm.

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

40,00 EUR

Košarica
“SLOVENSKI
KARAKTER”

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.
30/5031

VO
NO
Košarica
“NABOLJŠI GUŠT JE LUŠT”
Štajersko prekmursko bučno olje,
250 ml, sušeni Lušt paradižniki v
bučnem olju, 125 ml, jedilno bučno
seme praženo in slano, 100 g.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28,3 x 28 x 10 cm.

35,10 EUR

30/3019

VO
NO

Domače testenine* 200 g (rdeča
leča, zeleni grah, črni ﬁžol, ajda
ali pira), zeliščni kis 250 ml,
bučno olje 250 ml, čokoladna
tablica z okusom 100 g (na
voljo različni okusi) in bio sol
75 g (konopljina, provansalska,
mediteranska, brusnična ali
BBQ).

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

24,60 EUR

*Slika testenin je simbolična.
30/5032

Pakirano v darilni embalaži.

31,00 EUR

30/5052

www.agaricpromogifts.si

Domači kis 500 ml (s suhimi
jabolki ali z rožmarinom),
domača marmelada 106 g
(brusnična, malinova,
borovničeva, jagodna, slivova,
jabolčna, bučna, gozdni sadeži).

Domači čaj 70 g (zeliščni ali gozdni),
mešano suho sadje 150 g, domači
medenjaki 100 g, med s cimetom 250
g, difuzor za čaj in termovka 450 ml.

VO
NO
VO
NO

Košarica
“KAR PO DOMAČE”

Domača salama 30 dag,
šampinjoni v kisu 245 g, izbrano
vrhunsko vino 0.75 l, bučno
seme - naravno 100 g, chili mix
dodatek k hrani - pesto 191 ml,
pećen paradižnik v olivnem olju
200 g in deska za rezanje.

Košarica “AGARCO”

Olivno olje z jurčki 100 ml,
šampinjoni v kisu 245 g in
domače testenine* 200 g (rdeča
leča, zeleni grah, črni ﬁžol, ajda
ali pira).

V kartonski darilni embalaži,
dim: 34 x 34 x 8 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 20 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

17,90 EUR

*Slika testenin je simbolična.
30/5049

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

38,95 EUR

30/5033

VO
NO
VO
NO

Košarica
“FUZIJA OLJKE”

Olivni liker 0.20L, olivni namaz
170 g, popečene olive v oljčnem
olju 180 g, suha salama 30 dag
in Biogetta 190 g.

Košarica “BEM”

Ekstra deviško oljčno olje 250 ml,
pražena slana bučna semen 100 g
in olivni namaz z mandlji 170 g.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 28 x 20 x 8 cm.

V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporčilom.

42,60 EUR

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.
30/5034

25,50 EUR

30/5035
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Košarica “RAZNOLIKOST
SLOVENSKIH OKUSOV”
Suha salama cca.
30 dag (divjačinska,
domača, alpska,
jelenova ali salama
divjega prašiča),
sušeni paradižnik
Lušt v bučnem olju
125 ml, Chili mix
dodatek k hrani –
pesto, 191 ml.

www.agaricpromogifts.si

VO
NO
Košarica
“POMURSKA STRAST“

V pleteni košarici,
dim.: 26 x 15 x 8 cm.

Štajersko prekmursko bučno olje,
250 ml, bučni pesto, 140 g, jedilno
bučno seme – praženo in slano,
145 g.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in
obešanka
s sporočilom.

Pakirano v darilni embalaži.

33,10 EUR

30/5053

28,40 EUR

30/3024

Košarica
“ZA POGUMNE”
3x čili omaka, 100 ml.
Izbirajte med okusi:
chili Sweet–
sladka čili omaka 3/10
chili Green –
čili zelena omaka 7/10
chili Smoked BBQ –
čili dimljena omaka za žar 8/10
chili Toxic –
čili ognjena omaka 10/10

Košarica
“ROMANTIČEN VEČER”

Vino Refošk 0,75 l, čokolada polnjena s
kremo refoška 100 g, vinski zamašek.

V kartonski darilni škatli,
dim.: 23,5 x 13 x 5 cm.

V kartonski darilni škatli,
dim: 38 x 18 x 8,5 cm.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in obešanka s
sporočilom.

26,30 EUR

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.
30/3025

18,00 EUR

30/4017

VO
NO
Košarica
“PIKANTNO JE ZDRAVO”

Košarica
“FANTASTIČNI 4”

Čokolada Okusi Slovenije s
temno čokolado s čilijem, 90 g.
Bučna semena z okusom
japonskega hrena – wasabi-ja, 100 g.
Čili omaka, 100 ml
Izbirajte med okusi:
chili Sweet– sladka čili omaka 3/10
chili Green – čili zelena omaka 7/10
chili Smoked BBQ – čili dimljena omaka za žar, 8/10
chili Toxic – čili ognjena omaka 10/10
V kartonski darilni škatli, dim.: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

Popečene olive v oljčnem olju 180 g,
olivni namaz 170 g, popečen paradižnik
v olivnem olju 200 g in chili mix
dodatek k hrani - pesto 191 ml.
V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

33,50 EUR

30/5026

20,40 EUR

Košarica
“HARMONIJA
DOMAČIH OKUSOV“

VO
NO

30/3026

VO
NO

Košarica
“PREKMURSKA PRAVLJICA“

Štajersko prekmursko bučno olje, 250 ml,
Kocbek testenine z bučnimi semeni, 250 g
in čokolada Kocbek Temna, najmanj 55,1 %
kakavovih delov, neto količina 50 g.

Štajersko prekmursko bučno olje
se je združilo s preﬁnjenim okusom
domačega kisa Joška Sirka, ki slovi po
restavraciji La Subida in se ponaša z
Michelinovo zvezdico. Dvema domačima
zgodbama se pridružuje še treja
sestavina – Tradicionalna sol obogatena
z mleto bučno pogačo od stisnjenega
olja v oljarni Kocbek. Vsebina kompleta:
Štajersko prekmursko bučno olje, 250
ml, kis Joško Sirk, 250 ml in Kocbek sol z
mleto bučno pogačo, 95 g.

Pakirano v darilni embalaži.

Pakirano v darilni embalaži.

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

31,00 EUR

30/5061

33,20 EUR

30/5062
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košarico sestavimo
tudi po vaših željah!
www.agaricpromogifts.si

Izdelke opremimo
z dekorativnim trakom
in obešanko s sporočilom.

UDOBJE IN RAZVAJANJE
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Brisača v platneni vrečki

Brisača, 100 % bombaž, 50 x 100 cm,
450 g/m². Na voljo v različnih barvah.
Pakirano v platneni vrečki, 105 g.

Košarica “OMAMNA SIVKA“

Sivkin liker 0,20L, čokolada z lavadno 100 g, hidrolat sivke 100 ml, naravno ročno
izdelano milo z dodatkom sivke cca 40 g ter brisača dim: 100 x 50 cm, 450 g.
V kartonski darilni embalaži, dim: 28 x 20 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

V ceno je že vključen dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

7,60 EUR

30/1097

34,80 EUR

30/5037

VO
NO

-01
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Deka DAVOS

Kopalne kroglice za kopel EXPLOTE

280 gr/m² odeja iz ﬂanelastega ﬂisa, ovita v trak in kartico za tiskanje.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

16,97 EUR

Set 5 šumečih kopalnih kroglic v bombažni torbici.
Kroglica velikosti Ø 4 cm z vonjem Oceana. Cena velja pri naročilu 15 kos.
10/MO9088

7,23 EUR

10/MO6211

www.agaricpromogifts.si
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Košarica “NEŽNA POZORNOST“

Štajersko prekmursko bučno olje, 100 ml, milo 100% rastlinsko, 90 g in
Kocbek balzam za ustnice, 5 ml.
Pakirano v darilni embalaži.
V ceno je že vključen dekorativni trak in obešanka s sporočilom.

21,60 EUR

Milo v škatlici

Ročno izdelano milo cca. 40 g (z dodatkom sivke, vrtnice, pomaranče ali cimeta).
V darilni košarici, dim: 7,5 x 7,5 cm.
30/5050

Po povpraševanju

30/3027

Košarica
“MEDENO SPROŠČANJE”

Krema s čebeljim voskom, matičnim
mlečkom, medom in propolisom 50
ml. Brez parabenov.
Medena kopalna sol 35 g (z vonjem
sivke, rožmarina, vrtnice ali cimeta).
Šampon z medom, propolisom in
eteričnim oljem sivke, 200 ml.
Možna popolna personalizacija etiket
na artiklih.
Bombažna brisača, 450 g.
Dimenzije: 50x100 cm. Na voljo v 12-ih
različnih barvah.

Košarica
“MEDENO RAZVAJANJE”

Medeni piling z ognjičem in belo glino
150 g/ 100 ml.
Med za masažo 130 g, medena kopalna
sol 230 g (z vonjem sivke, rožmarina, vrtnice
in cimeta), rastlinsko milo s karite maslom in
propolisom 100 g.
Možna popolna personalizacija etiket na artiklih.
Bombažna brisača 450 g.
Dimenzije: 30 x 50 cm.

V darilni košarici,
dim: 26 x 16 x 8 cm.

V darilni košarici, dim.: 26 x 11 x 8 cm.

V ceno je že vključen dekorativni trak
in obešanka s sporočilom.

26,40 EUR

V ceno je že vključen dekorativni
trak in obešanka s sporočilom.

30/3032

27,20 EUR

30/3033

VO
NO

Darilo n
arave ..
.

Trdo milo, 100g

Ročno izdelana trajnostna kozmetika za učinkovito nego in
zaščito kože. Na voljo različne vonjave: Lavender, Korenček in
ognjič, Kamilica in meta, Cabernet sauvignon, Čokolada in
pomaranča, Rožmarin, Menta in čokolada, Sivkin piling.

6,50 EUR

30/5060

VO
NO

VO
NO
Personalizirana kozmetična torbica CREABEAUTY

Košarica
“ČUTNO RAZVAJANJE”

Kozmetična torbica na zadrgo, narejena iz poliestra. Lahko jo oblikujete po vaših
željah, saj vam sublimacijski tisk omogoča, da po vsej površini in v vseh barvah
natisnete kar želite. Na voljo v treh velikostih. Cene veljajo pri naročilu 100 kos.

Temna čokolada z dodatkom sivke 90 g, masažno antsistresno olje z dodatkom
sivke 15 ml ter naravni kremni piling za telo 250 ml.
V kartonski darilni embalaži, dim: 26 x 16 x 8 cm.
V ceno je že vključen dekoratini trak in obešanka s sporočilom.

39,40 EUR

30/5039

S: 5,04 EUR
M: 5,70 EUR
L: 7,11 EUR

11/AP718544-10
11/AP718545-01
11/AP718546-10
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Kozmetična torbica z dvojno zadrgo. 100% tkanina iz konoplje.
200 gr/m². Cena velja pri naročilu 15 kos.

6,92 EUR

10/MO6165

Ukiyo deluxe dišavne palčke

Dajte vsakemu prostoru svojo osebnost s tem čudovitim deluxe kompletom
dišav iz Ukiyo. Dišavne palčke dajejo čudovit subtilen vonj jasmina.
Pakirano v darilni škatli. Kapaciteta 50 ml.
Cena velja pri naročilu 20 kos.

9,76 EUR

VO
NO
Košarica
“DOTIK SIVKE”

Masažno antistresno olje
z dodatkom sivke 15 ml,
naravni kremni piling za
telo 250 ml in naravno
penasto maslo za telo sivkin dotik 150 ml.

EU
made in

VO
NO

V kartonski darilni embalaži,
dim: 26 x 11 x 8 cm.

Darilni veganski set mil ALLURE

Unisex lepotni darilni set znamke Branded By Earth. Vključuje vegansko 50g milo
za telo, šampon, piling za obraz, vrečko z micelarno vodo in plutovinast pladenj za
milo. Vsi kosi so zaviti v papir. Pakirano v škatli iz recikliranega papirja. Izdelano v EU.
Cena velja pri naročilu 20 kos.

V ceno je že vključen
dekorativni trak in
obešanka s sporočilom.

48,90 EUR

25/P262.95

30/5038

39,90 EUR

10/MO6683

www.agaricpromogifts.si

Kozmetična torbica NAIMA iz konoplje

-03

VO
NO

VO
NO

Kopalniški set CUIDA SET

Komplet prve pomoči v torbici

Kopalniški set, ki vključuje gobico,
kamen in puff, predstavljen v vrečki
iz jute z okencem PEVA.
Cena velja pri naročilu 25 kos.

6,47 EUR

Torbica z enim sprednjim žepom, enim črnim glavnim žepom z zadrgo in zanko za
pas na hrbtni strani torbice. Vsebina: trikotni povoj, PBT povoj, alkoholna blazinica,
obliži, škarje, žebljiček in trak, v skladu z EN 13485:2003.
Cena velja pri naročilu 30 kos.
.313
.310
.315
4,44 EUR
25/P265.31

10/MO9872

VO
NO

VO
NO

SWISS PEAK 3 delni set za manikuro

3-delni komplet za manikiro priznane znamke Swiss Peak je obvezna oprema
za lepo urejene nohte na potovanju. Komplet vsebuje ščipalko za nohte, pinceto
in pilico za nohte. Vsi kozmetični pripomočki so izdelani iz mat brušenega
nerjavečega jekla in zapakirani v čudovito PU torbico. Cena velja pri naročilu 20 kos.

Lesena škatlica z ogledalom TREASURE za nakit

8,54 EUR

12,51 EUR

25/P820.08

Majhna škatlica iz bambusa za nakit z ogledalom na pokrovu.
Bambus je naraven material, zato lahko pride do manjših variacij v barvi artikla.
Cena velja pri naročilu 10 kos.
10/MO6303
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Toaletna torbica UNGARO

Difuzor NUCIA

Namizni vlažilec zraka lesenega videza z večbarvno LED lučko. Vključno s
polnilnim kablom USB. Prostornina rezervoarja: 130 ml. V darilni škatli.
Material: Plastika | Velikost: Ø100×95 mm | Cena velja pri naročilu 50 kos.

8,82 EUR

12/ 263801

27,95 EUR

8/UTC029A

VO
NO

VO
NO

Moška ura CHRISTIAN LACROIX

Ženska ura CACHAREL

Ura Cacharel “Hirondelle” je odraz podobe znamke: ženstvena in romantična.
Nežno svetlo rožnato barvo usnjene zapestnice in številčnico z učinkom sončnih
žarkov poudarjajo ostri kromirani kovinski deli. Cena velja pri naročilu 10 kos.

31,96 EUR

Moški toaletni pribor dopolnjuje linijo prtljage “Taddeo” znane znamke UNGARO.
Gladko črno-rjavo mešanico blaga poudarjata teksturiran trak in kovinski podpis,
ki ji daje športno eleganten videz. Priročen za prenašanje osebnih stvari. Na voljo
je v najlonski vrečki s podpisom Ungaro. Cena velja pri naročilu 25 kos.

8/CMN736Q

Luksuzna moška ura francoske modne znamke Christian Lacroix. Za to čudovito
moderno klasično uro je značilna preﬁnjena preprostost. Res pristaja k vsaki obleki.
Opremljen z mehanizmom Myota in vodoodporen do 3 ATM. Prihaja v luksuzni
darilni škatli. Cena velja pri naročilu 10 kos.

34,99 EUR

8/LMN561

V UDOBJU DOMA

VO
NO

Sobni copati

Nogavice FELIZ

Set dveh parov nogavic z božičnim motivom.
Na voljo različni motivi. Univerzalna velikost. Pakirano v darilno škatlico s pentljo.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

10,64 EUR

N

29/08122

Sobni copati po naročilu. Različne barve in materiali (tekstil, ﬂis, ﬂis/krzno,
mikroﬁbra, usnje, krzno).
Uredimo tudi tisk ali vezenje.

Po povpraševanju

VO
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prijetn ako je
o toplo
!

Termofor LIDO

Termofor LIDO je popoln za ogrevanje v hladnih jesenskih in zimskih večerih
ter kot obkladek za utrujene, boleče mišice. Ima mehko, na dotik zelo prijetno
prevleko, okrašeno s pentljo. Kapaciteta 1L.
Cena velja pri naročilu 30 kos.

Dišeča svečka DELICIOUS

Dišeča sveča v okrasni pločevinasti škatli. Na voljo različni vonji.
Cena velja pri naročilu 30 kos.

1,97 EUR

30/1107

10/IT2873

7,15 EUR

29/08504
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Marmorna deska za serviranje s 3 noži za sir iz bambusa in nerjavečega jekla ter 3
označevalci za predjed in 1 kredo. Pakirano v darilni škatli.

31,86 EUR

10/MO6297

Podstavek za na mizo iz plute v obliki jedilnega pribora in z vrvjo iz jute.
Cena velja pri naročilu 20 kos.

4,01 EUR

10/MO6530

VO
NO

VO
NO

Podstavek SLATE4 iz skrilavca

Nož ZAZA za pico v obliki sekire

Set 4 podstavkov za kozarce iz skrilavca z EVA dnom.
Cena velja pri naročilu 25 kos.

Rezalnik za pico v obliki sekire z ročajem iz bambusa.
Cena velja pri naročilu 30 kos.

3,58 EUR

Podstavek CUBREPORT za na mizo

10/MO6592

6,43 EUR

10/MO9124

www.agaricpromogifts.si

Marmorni krožnik BANLI za serviranje prigrizkov
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Skodelica CINANDER

Keramična skodelica s prostornino do 370 ml, dobavljena v škatli. ø84 x 103 mm
Škatla: 90 x 120 x 87 mm
Cena velja pri naročilu 50 kos.

4,19 EUR

16/93832

Emajlirana personalizirana
skodelica SUBOVINT

Vintage kovinska emajlirana skodelica z
robom iz nerjavečega jekla, za sublimacijski
tisk, 350 ml. Pakirana v darilni škatli.
Cena vključuje tisk.
Minimalna količina naročila: 100 kosov.
Material: Kovina
Velikost: ø87×80 mm
Prostornina: 350 ml
Pralno v pomivalnem stroju: Da
Varno v mikrovalovni pečici: Ne
Vrsta stene: enostenska

8,47 EUR

11/AP812403

Infuzor za čaj

Infuzor za čaj STROBUS iz silikona in
nerjavečega jekla v obliki smrekice.
Dim: ø4 × 15 cm.

2,97 EUR

11/AP800391

2,62 EUR

11/AP800392

2,42 EUR

10/CX1435-16

Infuzor za čaj JASMIN iz silikona in
nerjavečega jekla v obliki srčka ali lista.
Dim: ø3,5 × 15 cm.
Infuzor za čaj STARFILTER iz
nerjavečega jekla, z dodano verigo in
podstavkom za odlaganje.
Dim: 5 x 6 x 1 cm.

Personalizirana čajna vrečka CREATEA ONE

Čajna vrečka s popolnoma personaliziranim kartončkom.
Vsebuje 2,5 g zelenega čaja.
Minimalna količina naročila 100 kos.
V ceno je vključen personaliziran kartonček v fullcolour potisku.

1,56 EUR

11/AP718183

Cene veljajo pri naročilu 50 kos.
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Steklen kozarec TIRANA
.837

www.agaricpromogifts.si

.833

10,72 EUR

10/MO9721-22

.835

Cena velja pri naročilu 25 kos.

.831

Kozarec TIRANA M (350 ml)
Dim: 9,5 x 9 x 13,5 cm

.832

Flaška BAMBOO

Flaška za pitje iz nerjavečega jekla in pokrovom iz bambusa. Kapaciteta 700 ml.
Brez BPA. Samo ročno pranje. Cena velja pri naročilu 20 kos.

12,10 EUR

Steklen kozarec z dvojno steno z
bambusovim pokrovom s silikonskim obodom.
Kozarec TIRANA L (450 ml)
Dim: 10 x 10 x 16 cm

25/P436.83

10,21 EUR

10/MO9720-22

Cena velja pri naročilu 25 kos.
Kozarec TIRANA S (250 ml)
Dim: 9,5 x 9 x 11,5 cm

9,45 EUR

10/MO9719-22

Cena velja pri naročilu 20 kos.

VO
NO

Kavni set BELIZE

Skodelica SUBCORK s podstavkom iz plute

Keramična skodelica s posebnim premazom za sublimacijski tisk in detajlom na
dnu iz plute. Posamezno pakiranje v beli kartonski škatli. Prostornina: 300 ml
Cena velja pri naročilu 15 kos.

Kavni set sestavljata dve stekleni espresso skodelici (90 ml) z dvojno steno in
bambusovim podstavkom. V kartonski darilni škatlici.
Dim.: 18,5 x 9,5 x 6 cm.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

5,91 EUR

18,79 EUR

10/MO6323

10/MO9709

VO
NO

Deska SERVE za rezanje

Deska za rezanje iz bambusovega lesa s
priročnim ročajem za serviranje. Z vrvico za
obešanje iz jute. Ø31 cm.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

11,92 EUR

10/MO6151

Velika servirna deska iz bambusa Ukiyo

Servirna deska HANNSU iz
marmorja in bambusa

Dodajte preﬁnjen pridih vsaki priložnosti, ko postrežete tapase,
predjedi in še več na tem privlačnem servirnem pladnju iz bambusa
Ukiyo. Pakirano v luksuzni darilni škatli. Plošča je neobdelana in jo
lahko po želji obdelamo z oljem. Ročno pranje. Dim: 1,5 x 15 x 75 cm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

Servirna deska iz marmorja in bambusa.
Krožna oblika. Ø 25 x 1 cm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

23,76 EUR

25,61 EUR

10/MO6312

25/P261.01

VO
NO

Vinski set SONOMA
Posoda ORBIT za olje in kis

Orbit je elegantna steklena posodica iz pihanega stekla, ki ima dva ločena prekata
za olje in kis (nista priložena), da začinite vse vaše solate. Registriran dizajn®
Cena velja ob naročilu 10 kos.

18,87 EUR

25/P262.35

Komplet za vino v bambusovi škatli vključuje odmašček, vinski ovratnik in
zamašek iz nerjavečega jekla in bambusa. Bambus je naraven izdelek, lahko
so rahle razlike v barvi in velikosti posameznega predmeta, kar lahko vpliva na
končni rezultat dekoracije.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

15,14 EUR

10/MO8147

25
VO
NO

VO
NO

Luksuzni stekleni set za pijačo. Vključuje 4 kozarce (230 ml) in en stekleni dekanter
(900 ml). Cena velja pri naročilu 5 kos.

28,42 EUR

10/MO6650

Set kozarčkov IN A RAW za žganje

Set 6-ih kozarcev za žganje na bambusovem pladnju. Prostornina: 20 ml.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

12,15 EUR

10/MO6654

Čas z
a Wh
iskey
VO
NO
Luksuzni set INVERNESS za viski v
bambusovi škatli

Luksuzni kozarec v bambusovi darilni škatli za viski,
gin, mojito ali druge pijače. Vključuje 2 kozarca (300
ml), 8 kamnitih ledenih kock za večkratno uporabo z
bombažno vrečko za shranjevanje in kleščami.

47,49 EUR

10/MO9941

VO
NO

VO
NO

Set kamnitih ledenih kock DUNDALK

Set kamnov za večkratno uporabo v darilni škatli
iz bambusa. Vključuje 9 kamnitih ledenih kock
za večkratno uporabo z bombažno vrečko za
shranjevanje in kleščami. Cena velja pri naročilu 5 kos.

19,93 EUR

10/MO9942

Set kamnitih ledenih kock ROCKS

Komplet 4-ih kamnitih ledenih kock za večkratno
uporabo v priročni bombažni torbici za shranjevanje.
Cena velja pri naročilu 30 kos.

3,49 EUR

10/MO9943
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Set REISET za Whiskey

UREJENA PISARNA

prosto rz a dotisk 44 x6 cm

prosto rz a dotisk 3 1x6c m

prosto rz a dotisk 46 x7 cm

Slovenija

Različni formati in motivi (znamenitosti, mesta,
naravni parki, kulturna dediščina, domačije, gore,
vode, stare razglednice, ...)
82/23-006 | 82/23-0 07 | 82/23-010 | 82/23-029
82/23-011 | 82/23-012 | 82/23-008 | 82/23-014
82/23-015 | 82/23-013 | 82/23-016

prosto rz a dotisk 33 x6 cm

prosto rz a dotisk 33 x6 cm

od 3,55 EUR

Evropa

33 x 54 cm, 13 listov, podložni karton, 135 g premazni gloss papir, spiralna vezava,
priložena natron vrečka, trijezični (SLO, ANG, NEM), označeni slo. in tuji prazniki,
imena, lune, tedni

3,79 EUR

82/23-023

Setveni po Mariji Thun

21,6 x 36 cm, 13 listni, spiralna vezava, označeni slo. prazniki, lune, čas za setev.

1,15 EUR

82/23-042

www.agaricpromogifts.si
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prostor za dotisk 33 x 6 cm

prostor za dotisk
22,5 x 6 cm

Poslovna Slovenija

Ščepec zdravja (zdravilna zelišča z opisi)

22,5 x 55,5 cm, 13 listov, podložni karton, 135 g premazni gloss papir, spiralna vezava,
priložena natron vrečka, označeni slo. prazniki, imena, lune, tedni

3,55 EUR

82/23-028

33 x 54 cm, 13 listov, podložni karton, 90 g brezlesni papir, naslovnica 135 g
premazni gloss, spiralna vezava, priložena natron vrečka, trimesečni, štirijezični
(SLO, ANG, NEM, HR), označeni slov. in tuji prazniki, imena, lune, tedni, z
označevalcem datumov

3,89 EUR

82/ 23-009

prostor za dotisk
30 x 15 cm

prosto rz a dotisk 33 x6 cm

Zeleni zakladi (dvodelni)

33 x 54 cm (odprt), 13 listov, podložni karton, 135 g premazni gloss papir, naslovnica
200g premazni gloss, spiralna vezava, priložena natron vrečka, trimesečni, trijezični
(SLO, ANG, NEM), označeni slo. in tuji prazniki, imena, lune, tedni

3,59 EUR

82/23-021

3-mesečni s sliko

30 x 60 cm, 12 listov, podložni karton, 90 g brezlesni papir, šivan z žico, priložena
natron vrečka, trijezični (SLO, ANG, NEM), označeni slov. in tuji prazniki, lune,
z označevalcem datumov

2,79 EUR

82/23-081
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Namizni tedenski planer

22 x 17 cm, 53 listov, zložljivo stojalo iz lepenke, 90 g brezlesni papir, spiralna vezava,
označeni slov. in tuji prazniki, imena, lune, tedni

3,98 EUR

www.pisala.si

Na voljo tudi
s pozitivnimi mislimi

82/23-079

Namizni tedenski ležeči koledar

30 x 10,5 cm, 56 listov, ﬁksno stojalo iz lepenke,
90g brezlesni papir, spiralna vezava, priložena
natron vrečka, petjezični (SLO, ANG, NEM, HR, ITA),
označeni slov. in tuji prazniki, imena, lune, tedni
82/23-074 | 82/23-075 | 82/23-076 | 82/23-077 | 82/23-078

3,79 EUR

s sliko
Na voljo tudi
i mislimi
ali pozitivnim

30 x 11,5 cm, 56 listov, stojalo iz lepenke, 90 g
brezlesni papir, spiralna vezava, priložena natron
vrečka, petijezični (SLO, ANG, NEM, ITA, HR),
označeni slov. in tuji prazniki, imena, lune, tedni
82/23-068 | 83/23-069 | 82/23-070 | 82/23-071 | 82/23-072

od 3,69 EUR

Stenski tridelni barvni spiralni koledar

24 x 70 cm, 12 listov (3x), specialni barvni podložni
karton, 90 g brezlesni papir, spiralna vezava, z
označevalcem datumov, priložena natron vrečka,
trimesečni, trijezični (SLO, ANG, NEM), označeni slov.
in tuji prazniki, lune, tedni
82/23-050 | 82/23-051 | 82/23-052 | 82/23-053 | 82/23-054

3,55 EUR

www.agaricpromogifts.si

Namizni tedenski stoječi koledar
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Stenski tridelni zložljiv koledar

30 x 60 cm, 12 listov (3x), podložni karton, 90 g
brezlesni papir, lepljen, z označevalcem datumov,
priložena natron vrečka, trimesečni, štirijezični
(SLO, ANG, NEM, HR), označeni slov. in tuji prazniki,
imena, lune, tedni
82/23-044 | 82/23-045 | 82/23-046 | 82/23-047 | 82/23-048

2,50 EUR

4-delni poslovni koledar
s spiralo ali lepljen

33 x 90 cm, 12 listov (4x), podložni karton (moder
ali bel), 90g brezlesni papir, spiralna vezava, z
označevalcem datumov, (možnost označevalca
datumov na PVC traku (dodatni strošek), priložena
natron vrečka, štirimesečni, petjezični (SLO, ANG,
NEM, ITA, HR), označeni slovenski in tuji prazniki,
lune, tedni
82/23-062 | 82/23-063 | 82/23-064 | 82/23-065 | 82/23-049

od 4,39 EUR

www.agaricpromogifts.si
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Poslovnik s klasično vezavo in personalizirano platnico

Poslovnik s spiralno vezavo

V darilni embalaži rdeče, modre ali zelene barve, dim: A4 ali A5 cm.

Format A4: 8,90 EUR
Format A5: 7,80 EUR
Format 20x26 cm: 8,60 EUR
Cena velja pri naročilu 50 kos.

Personaliziran ovitek, 80-listni, klasični vložek.
31/1117a
31/1117b
31/1117c

Format A4: 9,30 EUR
Format A5: 7,70 EUR

Možnost personalizacije notranjosti.

31/1118a
31/1118b

VO
NO

Samolepilni lističi
Samolepilni lističi različnih dimenzij, oblik in dizajnov.
Oblikujte si svojega po vaših željah.

Po povpraševanju

Notesnik HAVANA A5

Notesnik Havana A5 s črtastim paprinim blokom ter rjavim trakom in rjavim
bočnim barvnim nanosom, dim:21 x 14 x 1,2 cm. PU platnice v tekstil videzu.
Notesnik ima 96 listov, 80 gsm papir. Cena velja pri naročilu 20 kos.

4,74 EUR

80/7076223

VO
NO

VO
NO

Lux notesnik A5 TILES & GEOMETRIC

Beležnica A5 s trdimi platnicami iz imitacije usnja, z 256 črtanimi stranmi v
notranjosti. Elastični trak, ki zapira beležnico, zaznamek in držalo za pisalo
(pisalo ni priloženo) krepijo uporabnost tega zvezka.
Dim: 140 x 210 mm | Škatla: 177 x 250 x 24 mm
TILES: Celotna beležnica je bila zasnovana na podlagi kulturnih elementov,
v tem primeru portugalskih ploščic.
GEOMETRIC: Zasnovo naslovnice so navdihnile geometrijske ﬁgure,
ki temeljijo na vzorcih optične iluzije.
Cena velja pri naročilu 5 kos.
16/93737

13,29 EUR

16/93596

-09
-02

Notesnik A5 RETRO

Beležnica je ohranjena v retro stilu. Prevleka je izdelana iz eko usnja in je na voljo
v brezčasnih barvah – črni in rjavi. V notranjosti sta dva zamenljiva bloka po 36
listov: črtast in navaden. Velikost A5, 80 gsm.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

9,33 EUR

29/17698
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Beležka ARCONOT A5

Beležka A5 ima 96 črtastih strani in elastiko za zapiranje. Platnice so mehke na
dotik. Dim: 21 x 14 x 1,5 cm. Cena velja pri naročilu 50 kos.

3,18 EUR

Blok lističev in samolepilnih lističev BLOC

10/MO1804

Beležka NOTELUX A6

Praktične kocke z lističi za vašo mizo iz sivega papirja kariraste teksture. Kocka je
sestavljena iz 300 lističev. Na notranji strani pokrova so samolepilni lističi v petih
barvah. Cena velja ob naročilu 50 kos.

3,61 EUR

-37

Beležka A6 ima 96 črtastih strani in elastiko za zapiranje. Platnice so mehke na
dotik. Dim: 14 x 9 x 1,7 cm. Cena velja pri naročilu 50 kos.

29/17676

1,64 EUR

10/MO1800

29

VO
NO

VO
NO

Bodite pripravljeni na kakršno koli srečanje s tem razkošnim PU notesnikom s
trdimi platnicami. Eleganten in mehak na dotik. Beležnica vsebuje 80 listov/160
strani s črtastimi listi v smetanovi barvi 70 g/s. Na sprednji strani zvezka je vodoravni
elastični trak, ki drži vaše pisalo in telefon.
Cena velja pri naročilu 30 kos.

5,34 EUR

25/P774.23

Vremenska postaja TURKU iz bambusa
Vremenska postaja s sprednjim delom iz bambusa, večnamenskim
termometrom. Vključuje uro, prikaz temperature, vlažnosti in koledar. 2 AAA
bateriji nista priloženi. Cena velja pri naročilu 5 kos.

14,86 EUR

10/MO9959

VO
NO

.315
.314

Notesnik A5 STANDARD s pisalom

.311

VO
NO

Popolna kombinacija: A5 PU zvezek z ohišjem za pisalo in kovinskim pisalom.
Pakirano v darilni škatli.
160 strani 80g/m2. Cena velja pri naročilu 20 kos.

Namizna podloga

8,04 EUR

5,65 EUR

25/P773.31

PROSTOR ZA DOTISK

60 x 42 cm, 40 listov, podložni karton, PVC pasica v modri barvi, 90 g brezlesni
papir, lepljen, brez natron vrečke, označen letni koledar, slovenski prazniki, tedni.
82/23-080

www.agaricpromogifts.si

Notesnik DELUXE A5
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Kovinsko pisalo MOOI*

Kovinsko pisalo COSMO*

Kovinsko pisalo Cosmo v 26-ih različnih barvah,
dim.: Ø 1 x 13,5 cm.
Možen tudi model s touch funkcijo.
Cena velja pri naročilu 500 kos.

0,65 EUR
0,75 EUR

15/C
15/CT

0,71 EUR
0,76 EUR

Kovinsko pisalo Cosmo Slim v 10-ih različnih barvah,
dim.: Ø 0,7 x 13,5 cm.
Cena velja pri naročilu 500 kos.

0,64 EUR

15/CS

15/M
15/MT
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Kovinsko pisalo COSMO SLIM*

Kovinsko pisalo Mooi v 9-ih različnih barvah,
dim.: Ø 1 x 14 cm.
Možen tudi model s touch funkcijo.
Cena velja pri naročilu 500 kos.

-10
-11

O
EK
Pisalo PECAS
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Kovinsko pisalo RING

Preprost kemični svinčnik iz aluminija, okrašen s
širokimi obroči. Možnost gravure.
Cena velja pri naročilu 250 kos.

Plastično pisalo RIOCOLOUR

0,49 EUR

0,64 EUR
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29/19452
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Kemični svinčnik iz ABS z mehkim oprijemom. Modro ali
črno črnilo. Cena velja pri naročilu 100 kos.
10/MO3314 | 10/KC3314

Kemično pisalo iz okolju prijaznih materialov; 50%
pisala je narejenega iz pšenične slame, 50% iz ABS
plastike. Na voljo v različnih barvah.
Dim: 1 x 13,9 cm.
Cena velja pri naročilu 100 kos.

0,65 EUR

10/MO9614
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Gumirano pisalo XT SMOOTH

-19

-12

-05

-48

Posodobljena različica pisala X3 z izboljšano sponko in
novim fascinantnim vzorcem. Z gladko površino na dotik za
dodatno udobje pisanja. Nemško polnilo z modrim črnilom
Dokumental® s kroglico TC za izjemno gladko pisanje.
Cena velja pri naročilu 500 kos.

Kovinsko gumirano pisalo NEGRITO

0,47 EUR

1,66 EUR

25/P610.63

-14

Kovinsko gumirano pisalo NEGRITO iz aluminija. Ko
je logotip vgraviran na pisalo, se razkrita barva ujema
z barvo konice na dotik. Modro črnilo. Cena velja pri
naročilu 30 kos.
10/MO9393
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Kemični svinčnik
Schneider K15
Kemično pisalo Caribe

ABS kemični svinčnik z gumiranim
oprijemom. ø10 x 138 mm.
Cena velja pri naročilu 250 kos.

0,26 EUR

-06

Plastični kemični svinčnik s kovinsko
sponko. Črnilo je dokumentno, odporno
na vodo in svetlobo ter je v skladu s
standardom ISO 12757-2.
Poreklo artikla je Nemčija.
Cena velja pri naročilu 50 kos.
16/91256

Gumirano pisalo OLAF SOFT

Aluminijast kemični svinčnik z gumijastim
zaključkom mehkim na dotik. ø10 x 137 mm.
Cena velja pri naročilu 100 kos.

0,42 EUR

80/05990
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16/81192
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0,91 EUR

-02

Gel pisalo GELLE

Pisala GELLE združujeta pojma eleganca in priročnost. Daje videz
navadnega kemičnega pisala, vendar vsebuje gel polnilo, ki nudi
prijetno in lahkotno pisanje.
Možnost modrega ali črnega polnila. Dim: Ø 0,1 x 14,0 cm
Cena velja pri naročilu 150 kos.

Kovinsko pisalo MARIETA SOFT

Kemični svinčnik iz aluminija z mehko gumijasto površino. ø11 x 139 mm
Cena velja pri naročilu 100 kos.

1,02 EUR

16/81189

1,81 EUR

29/19635
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Kovinsko pisalo JULIE

3,89 EUR

15,29 EUR

Kemično pisalo SILVERIO

Kovinski kemični svinčnik s konico na dotik.
Dobavljeno v darilni škatli (razstavljeno).
ø10 x 141 mm | Ohišje: 150 x 15 x 19 mm
Cena velja pri naročilu 50 kos.

1,69 EUR

Kovinski kemični svinčnik v darilni škatli. ø10 x 131 mm
Škatla: 182 x 22 x 42 mm
Cena velja pri naročilu 30 kos.

SIGN I je eleganten kovinski kemični svinčnik z
mat črnim zaključkom in sponko iz nerjavnega
jekla. SIGN I odlikuje preﬁnjen, minimalističen
dizajn, ki ima modro polnilo Dokumental Ink®. Na
voljo je v darilni škatli. ø10 x 135 mm | Škatla: 53 x
187 x 28 mm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

16/81144

16/81170

16/81206
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Pisalni set SWISS PEAK DELUXE
Kovinski roler BLAZON

Kovinski roler BLAZON. Dobavljeno v oblazinjeni darilni škatli. ø11 x 137 mm
Ohišje: 179 x 55 x 30 mm.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

11,57 EUR

16/81147

Set pisal Swiss Peak vsebuje en kemični svinčnik in en roler za popolno izkušnjo
pisanja. Oba predmeta v tem darilnem kompletu imata kakovostno aluminijasto
cev in čudovito mat površino iz bronaste kovine. Dolžina pisanja za pisalo je 1200
metrov, roler pa 400 metrov. Komplet pisal je v luksuzni PU torbici in črni darilni
škatli. Modro polnilo. Cena velja pri naročilu 20 kos.

12,21 EUR

25/P611.01

www.agaricpromogifts.si

Kovinsko pisalo SIGN I
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Kovinsko pisalo CAMINI

Unikatno kovinsko pisalo je na voljo v treh različnih barvah. Vsaka barva vsebuje
poseben biserni sijaj, hkrati pa je na vrhu pisala dodan kristal, ki preﬁnjeno zaključi
elegantno podobo pisala. Modro polnilo.
Cena velja pri naročilu 100 kos.
29/19640

www.pisala.si

3,38 EUR

Kovinsko pisalo GOLDEN

GOLDEN je pisalo, ki ga odlikuje prijetna gumijasta površina in izjemno elegantni
zlati zaključki. Pisalo je izdelano iz aluminija. Možnost graviranja logotipa v zlati
barvi, ki se popolnoma ujema z zaključki pisala.Modro G2 polnilo.
Cena velja pri naročilu 200 kos.

0,92 EUR

29/19683
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Pisalni set OHIO

Pisalni set TOLEDO

Kovinski pisalni set 1/2 keramično pisalo in roler pisalo v različnih barvah. V darilni
embalaži. Modro polnilo 0,7 mm. Dimenzije: 175 x 50 x 25 mm.

7,68 EUR

80/194930

Komplet OHIO je eleganten pisalni set, ki se nanaša na eko trende. Kovinski ohišji
obeh pisal je obdelan z recikliranim naravnim usnjem. Kromirana obroba se
popolnoma prilega naravnemu materialu. V kompletu sta kemično pisalo in roler.
Modra polnila. Komplet je zapakiran v lično škatlo iz papirja. Pokrov je okrašen z
recikliranim usnjem. Cena velja pri naročilu 25 kos.

13,08 EUR

29/19681
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Moška usnjena denarnica JOHN z RFID zaščito

Poslovni darilni set NOUART

Eleganten darilni set sestavlja vizitkar, kovinsko pisalo in obesek za ključe iz usnja.
V črni darilni škatli, dim.: 170 x 160 mm. Produkt blagovne znamke Andre Philippe.
Cena velja pri naročilu 50 kos.

13,03 EUR

11/AP873027

Material: klasično usnje. Vsebina: žep za kovance, 2 predala za bankovce, 3 predali za
dokumente, 4 predali za kartice, 2 transparentna predala, žep z zadrgo.
Dim.: 10,5 x 12 cm. V črni, leseni darilni škatli.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

19,90 EUR

28/356013
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Ženska denarnica POLA

Ženska klasična denarnica z žepki za kreditne kartice in prostorom za drobiž.
Dim: 11,5 x 8,8 x 2,5 cm. Material: eko usnje, kovina. V darilni škatli.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

5,28 EUR

29/01026

-05

Ženska usnjena denarnica LISA z RFID zaščito
Material: klasično usnje.
Vsebina: žep za kovance, 2 predala za bankovce,
3 predali za dokumente, 6 predalov za kartice,
2 transparentna predala, žep z zadrgo.
Dim.: 10,5 x 11,5 cm.
V črni leseni darilni škatli.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

21,80 EUR

28/357013
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USB ključek BUDVA 16 GB

USB ključ s kapaciteto 16 GB iz kovine in naravnega usnja.
Cena velja pri naročilu 100 kos.

4,55 EUR

29/44052

Eksterna baterija za pametne telefone in nekatere tablice.
Tanek in pravokotne oblike, v aluminijastem ohišju. Izhodni tok
DC5V/1A. Vključuje indikatorsko lučko in USB kabel z micro USB
priključkom.
4.000 mAh, v kartonski škatlici, dim.: 6,5 x 11 x 0,9 cm.
Cena velja pri naročilu 25 kos.

10,17 EUR

10/MO8735

23,58 EUR

10/MO8839
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25/P329.20

RGB igralne slušalke

61,39 EUR

25/P329.27

RGB igralna podloga za miško

24,51 EUR

25/P300.20

RGB igralna miška

24,51 EUR

25/P300.16

12,99 EUR

11/AP721105

Zložljiv kabel ONTARIO 6v1

8.000 mAh eksterna baterija ima gumirano, na dotik mehko ohišje. Posebnost
je barvna gravura, ki je na vojo v treh različnih barvah. Omogoča polnjenje dveh
naprav hkrati. Artikel je skladen z vsemi EU direktivami, ima oznako CE in 1-letno
garancijo. Priložen je mikro USB polnilni kabel. Tehnične speciﬁkacije: vhod: 5V/1.5A,
izhod: 5V/2A.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

73,59 EUR

Brezžična eksterna baterija. Gravura logotipa
se sveti, saj je v notranjosti vgrajena LED
lučka. Dim: ø 100 × 7 mm.
Cena velja ob naročilu 50 kos.

VO
NO

Power bank MING 8.000mAh

RGB igralne slušalke z ENC

Brezžični power bank BRIZEM
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VO
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Kolekcija Gaming HERO
z RGB osvetlitvijo

Cena po povpraševanju

-03

Power bank POWERFLAT

28,84 EUR

Velikosti ključkov: 2, 4, 8, 16, 32 in 64 GB.
Usb ključki so na voljo v različnih barvnih kominacijah in
različnih kapacitetah (2GB, 4GB, 8G, 16GB, 32 GB in 64 GB).

www.agaricpromogifts.si
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8.000 mAh, v kartonski škatlici, dim.: 15 x 7,5 x 0,9 cm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

-02

USB ključki C27

29/45114

Kompakten in enostaven za prenašanje izvlečni večnamenski kabel s 5 različnimi
priključki: USB C vhod, USB A vhod, tip C izhod, IOS izhod in mikro USB izhod. To
vam omogoča uporabo kabla tudi z izhodnimi napravami tipa C, ki so vključene
v novejšo generacijo telefonov in računalnikov macbook. Kabel ima tudi možnost
izhoda USB A, tako da lahko polni katero koli napravo iz katerega koli izhodnega
vira. Ohišje iz bambusa in ABS kablov iz TPE materiala brez PVC-ja.
Maksimalna dolžina kabla: 100 cm. Cena velja pri naročilu 20 kos.

7,98 EUR

25/P302.38

VO
NO

VO
NO

Pametna ura FIT

Sodobna pametna ura z 1,3-palčnim točkovnim barvnim zaslonom na dotik za
spremljanje vaših aktivnosti ves dan. Z mehkim in udobnim silikonskim trakom
za roko z modnimi detajli. Funkcije vključujejo: štetje korakov, kalorije, razdaljo,
budilko za sledenje več športov, sledenje srčnega utripa, spremljanje krvnega tlaka,
nadzor spanja, posodobitve koledarja, klicanje in sprejemanje klicev, obvestila:
SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter itd. Združljivo z Android 4.4 in IOS 8.0 in
novejšimi. IPX 67 odporen na vodo in prah. Čas pripravljenosti 15 dni in delovni čas
do 5 dni. Vključno s polnilnikom za polnjenje ure.

Brezžične slušalke JAZZ-TWS

Komplet 2 ušesnih čepkov True Wireless Stereo (TWS) 5.0 z vgrajeno baterijo 30
mAh. Čas predvajanja pribl. 3 ure. Vključno s polnilnim kablom mikro USB in
polnilno postajo 185 mAh.
Cena velja ob naročilu 5 kos.

17,33 EUR

10/MO6128

39,60 EUR

25/P330.78

VO
NO

Prenosni UV-C sterilizator z
vgrajeno baterijo

Poskrbite, da bodo vaše stvari čiste, kamor koli greste, saj uničite do 99,9 % bakterij
na predmetih, shranjenih v torbici. Popoln za razkuževanje ključev in telefona,
ko ste na poti v 5-ih minutah v hitrem načinu ali 10-ih minutah. Tri UV-C LED
luči v notranjosti so nestrupene in ne vsebujejo živega srebra. Zasnova bo tudi
zagotovila, da se bo UV-C LED lučka samodejno izklopila, ko se sterilizacijski žep
odpre z zadrgo in magnetnim zapiranjem, tako da uporabnik ne bo izpostavljen
UV-C svetlobi. Vgrajena baterija 400 mAh. Zunanji material: 300D poliester in PU.
Vključno z mikro polnilnim kablom iz materiala TPE brez PVC-ja. UV-C valovna
dolžina 270nm-280nm.
Cena velja ob naročilu 5 kos.

26,97 EUR

25/P820.22

-02
-24

3 v 1 USB kabel TAUS

Kabel TAUS je praktičen pripomoček za vsakega uporabika mobilnih naprav, saj
ima 4 različne priključke: USB priključek, micro USB kabel, iPhone priključek in USB
tipe C. Cena velja pri naročilu 50 kos.

4,10 EUR

29/09106
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-16

-10

-05

-37

-06

-03

-48

Brezžični zvočnik MINI

Bluetooth zvočnik ROUND BASS

-

-

-

-

2.1 Bluetooth zvočnik iz ABS plastike z gumiranim ohišjem. Litijevo 300mAh
baterijo je možno polniti in je priložena. Vključuje vhod za SD kartico in AUX/USB
kabel. V kartonski škatlici, dim: 6 x 4,9 cm.
Cena velja pri naročilu 25 kos.

3W brezžični zvočnik žepne velikosti s presenetljivo močnim zvokom. Izdelan iz
trpežnega aluminija. Z baterijo 180 mAh, ki omogoča čas igranja do 3 ure z enim
polnjenjem in razdaljo delovanja 10 m z uporabo BT5.0. Vključno s polnilnim
kablom TPE brez PVC-ja. Cena velja pri naročilu 10 kos.

10,70 EUR

16,38 EUR

10/MO8726

VO
NO

25/P329.39

-10
-05
-06
-12
-48
-37

Vodoodporni zvočnik BAREKELEY IPX7

-03

Zvočnik je IPX7 vodoodporen do 1 metra globine in največ 30 minut! 10 W zvočnik
ima močen bas, ki ga podpirata dva nizkotonca na obeh koncih zvočnika. Trpežna
tkanina in močno ohišje bosta poskrbela, da bo zvočnik prenesel tudi majhne
udarce. Uživajte v do 15-ih urah igranja! Če prejmete klic, nanj preprosto odgovorite
z vgrajenim mikrofonom. Zvočnik je izdelani brez PVC-ja in je pakiran v lični darilni
embalaži.

73,59 EUR

Ponujamo še več ...

25/P329.90

Bluetooth zvočnik MUSHROOM

5.0 Bluetooth zvočnik/stojalo za telefon s priseskom. Litijevo baterijo je možno
polniti in je priložena. Vključen USB kabel in 3,5 mm vtičnik. Čas predvajanja glasbe
cca. 2 uri. Dim: 5,5 x 5 cm. V kartonski škatlici.
Cena velja pri naročilu 20 kos.

9,20 EUR

10/MO9506
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Brezžična polnilna postaja ONTARIO 5W

Nadgradite svojo mizo s tem izjemno priročnim brezžičnim polnilnikom. Brezžični
polnilnik je izdelan iz ABS in 100 % naravnega bambusa in se odlično prilega vaši
mizi ali dnevni sobi. Brezžični polnilnik je 5 W polnilnik in je opremljen s 150 cm
mikro USB kablom za povezavo z virom napajanja USB. Stojalo je namenjeno
polnjenju telefona tako v vodoravnem kot v navpičnem položaju. Brezžično
polnjenje je združljivo z vsemi napravami, ki podpirajo QI, kot so Android najnovejše
generacije, iPhone 8 in novejši. Registriran dizajn® Cena velja pri naročilu 5 kos.

26,97 EUR

25/P308.48

Nahrbtnik BERLIN

600D poliestrski nahrbtnik ima dodatno obložen predel na področju ramen. Poleg
glavnega žepa nahrbtnik vključuje tudi poseben predel za do 13 inčni prenosni
računalnik in USB polnilni kabel. Glavni žep se zapira z zadrgo na zadnji strani, kar
preprečuje krajo vsebine nahrbtnika.
Dim: 26 x 13 x 45 cm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

30,90 EUR

10/MO9294

VO
NO
Brezžični polnilec BAMBOO z zvočnikom

Ta EKO polnilec iz bambusa združuje poslušanje vaših najljubših melodij z
brezžičnim polnjenjem telefona. Preprosto priključite priloženi 150 cm mikro
kabel na vaš USB polnilnik doma ali v pisarni. Vsebuje 3W brezžični zvočnik in 5W
brezžični polnilec. Zvočnik ima 400 mAh baterijo in BT 4.2, ki omogoča predvajanje
do 3 ure in razdaljo delovanja do 10 metrov. Ko uporabljate obe funkciji hkrati,
se prepričajte, da je element priključen na vir napajanja. Brezžično polnjenje je
združljivo z vsemi napravami, ki podpirajo QI, kot so Android najnovejše generacije,
iPhone 8 in novejši. Vhod: 5V/1A, Brezžični izhod: 5V/1A 5W. Cena velja pri naročilu
5 kos.

31,04 EUR

25/P329.17

Multifunkcijski set COLORADO

Praktičen set vsebuje aluminijasto LED svetilko, ki ima močen usmerjen svetlobni
žarek. Prav tako ima pas za zapestje, kar preprečuje padec svetilke iz rok.
Multifunkcijsko orodje je narejeno iz robustnega nerjavečega jekla. Set je zapakiran
v lično darilno škatlico. Cena velja ob naročilu 40 kos.

32,03 EUR

40/MSET02
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Visoka zanesljivost zahvaljujoč 4-im zelo natančnim in posebej razvitim senzorjem
teže Grundig Hi8. Tehnologija proti tresljajem in premikom teže. Digitalna tehtnica
zdrži do 180 kg (400 LB). Popolna berljivost zahvaljujoč izjemno velikemu LCD
zaslonu. Osvetljen zaslon za varčevanje z energijo ima vgrajen indikator baterije.
Vključno z 2x AAA baterijama in Grundig darilno škatlo.
Cena velja ob naročilu 10 kos.

11,28 EUR

25/P279.80

VO
NO

Zložljivi dron DRONIE WIFI

WiFi zložljiv dron za polnjenje, vključno s kamero za fotograﬁranje in snemanje
videoposnetkov. Dobavljeno z daljinskim upravljalnikom. Dron lahko upravljate z
mobilno napravo preko aplikacije. 2 AAA bateriji nista priloženi.
Polnilna Li-Ion 200 mAh. Cena velja ob naročilu 3 kos.

90,79 EUR

10/MO9379

VO
NO

Otroške brezžične slušalke MOTOROLA JR 300

Brezžične slušalke JR300, ki so brez prepletenih kablov, prijazne do igranja.
Čas predvajanja: 15 ur z enim polnjenjem. Priložen je 3,5 mm snemljiv kabel
brez porabe energije in vgrajenim mikrofonom za prostoročno telefoniranje.
Te slušalke so zasnovane tako, da omejijo 85 dB varno glasnost za otroke in
spodbujajo enostavno skupno rabo, saj boste lahko povezali do 4 slušalke hkrati.
Ohišje iz kakovostne plastike, odporno na udarce, prilagodljivo in trpežno. Z
antialergijskimi blazinami (brez BPA).
Cena velja pri naročilu 5 kos.

25,70 EUR

25/P329.55

Brezžične slušalke MOTOROLA IPX5 TWS MOTO

Motorola BT2.0 TWS. Ergonomske slušalke. Zasnovane za udobje in varno prileganje.
Z upravljanjem na dotik. 6 ur predvajanja na ušesnih čepkih in 15 ur v etuiju.
Mikrofon za prostoročno telefoniranje. S pametnim glasovnim pomočnikom Siri in
Google Assistant.

39,09 EUR

25/P329.50

www.agaricpromogifts.si

Digitalna telesna tehtnica GRUNDIG

VO
NO

VO
NO

Brezžični polnilec PHILIPS 10 W Qi

Power bank PHILIPS 10.000 mAh

Powerbank Philips 10.000 mAh z dvojnim izhodom USB a. Napredna varnostna
zaščita in indikatorji moči. Dolgotrajna Li-Polymer baterija. Vhod Micro-usb: 5 V/2
A Vhod tipa C: 5 V/2 A Izhod USB-A: 5 V/1 A USB-A2: 5 V/2,1 A. Pakirano v darilni
škatli Philips. Cena velja ob naročilu 5 kos.

www.agaricpromogifts.si

22,61 EUR

25/P322.30

23,64 EUR

25/P308.74

VO
NO

VO
NO

Svetilka GEAR X USB za ponovno polnjenje
Kamera ACTION

Najsodobnejša športna HD kamera z ločljivostjo 720p. Na zadnji strani je 2-palčni
TFT LCD zaslon za takojšen ogled vaših ﬁlmov. Pomnilnik je mogoče razširiti do
32 GB s kartico micro SD. Vključuje vodotesno ohišje. Čas snemanja približno 70
minut. Priloženih je 11 dodatkov.

39,60 EUR

36

Izjemno hiter Philipsov 10 W brezžični polnilnik Qi z LED indikatorjem. Polnilna
postaja podpira 10 W hitro in varno polnjenje za dvakrat hitreje polnjenje vašega
telefona kot večina drugih brezžičnih polnilnikov na trgu. Vhod: 5 V/2 A Brezžični
izhod: Izhod: 5 W/7,5 W/ 10 W. Pakirano v Philips darilni embalaži.
Cena velja ob naročilu 5 kos

25/P330.05

Kolekcija LIGHT UP
Light up slušalke

36,77 EUR

25/P326.27

Light up zvezek

20,75 EUR

25/P773.96

Light up lonček za kavo

12,21 EUR

25/P432.93

Light up power bank

40,45 EUR

25/P324.47

Light up bidon

15,97 EUR

25/P432.91

Svetilka ima ohišje iz visokokakovostne aluminijeve zlitine. Vrhunska fokusna
lučka vam omogoča, da svetlobo podaljšate do 2000-krat. Svetilka je odporna na
vremenske vplive. Močna žarnica ustvari do 1000 lumnov in žarek, ki seže do 500
metrov. Svetilka ima baterijo za ponovno polnjenje, zato baterij ni treba zamenjati
ampak jo preprosto napolnite prek USB vtičnice. Visokokakovostna žarnica ima 5
načinov, vključno s funkcijo SOS. Baterija 2000 mAh omogoča uporabo do 4 ure z
enim polnjenjem. Pakirano v darilni embalaži.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

30,59EUR

25/P513.85

EKO IZDELKI
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-01
-04
-03

Bambusova peresnica TITA

-17

-07

-13

-13

Eko peresnica iz bambusa z dodatki. Vključuje: dvostranska pisala (rdeča, modra,
zelena, črna), dva svinčnika, ravnilo, šilček, gumo in memo lističev. Ekološki stil,
zanimiv dizajn in uporabne lastnosti združeni v enem izdelku.
Cena velja pri naročilu 50 kos.

5,21 EUR

29/17620

Nakupovalna torba iz konoplje NAIMA TOTE

-09

Nakupovalna torba z dnom iz 100% konopljinega blaga z dolgimi ročaji.
Gramatura: 200 gr/m², dim: 38 x 42 x 10 cm.
Cena velja pri naorčilu 15 kos.

8,71 EUR

10/MO6162

VO
O
EK NO

VO
NO

-37
-04
-03

Dežnik CUMULI RPET iz recikliranega materiala

-07

23-palčni dežnik z avtomatskim odpiranjem iz 190T RPET pongee z lesenim ohišjem. Črno prevlečena kovinska rebra. Zavit lesen ročaj z naravno obdelavo. Ročno
zapiranje. Cena velja pri naročilu 25 kos.

11,44 EUR

10/MO9629

Brezžični zvočnik VIANA SOUND

Brezžični 5.0 zvočnik iz apnenčastega cementa in bambusa s polnilno Li-on
baterijo 450 mAh. Izhodni podatki: 3W, 4 Ohm in 5V. Priložen mikro USB kabel.
Čas predvajanja pribl. 3 ure Bambus je naravni izdelek, lahko pride do manjših
odstopanj v barvi in velikosti posameznega predmeta, kar lahko vpliva na končni
rezultat dekoracije.

31, 82 EUR

10/MO9916

37
VO
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-10
-05
-48
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-03

Kemično pisalo RIO BAMBOO iz lesa

Usb ključek BAMBOO

Različni USB ključki iz bambusa. Na voljo različne kapacitete.

Kemični svinčnik iz bambusa in ABS detajli. Modro polnilo.
Cena velja pri naorčilu 50 kos.

Cena po povpraševanju.

0,90 EUR

10/MO1201 | 10/MO1202 | 10/MO1203

VO
NO

VO
NO

Notesnik A5 iz jute ali platna

EKO Notesnik A5 iz plute

EKO notesnik A5 iz jute ali platna. Na voljo različni modeli.
Cena velja pri naorčilu 25 kos.

EKO notesnik A5 iz plute, na voljo različni modeli.
Cena velja ob naročilu 25 kos.

4,43 EUR

10/MO9623

4,92 EUR

10/MO8712

Cena velja ob naročilu 20 kos.

Cena velja ob naročilu 20 kos.

4,91 EUR

10/MO9485

25/P774.33

8,04 EUR

25/P773.94

www.agaricpromogifts.si
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Notesnik AWARE A5 RPET
Vrečka ali nahrbtnik ORGANIC COTTONEL
iz organskega bombaža

Nakupovalna torba z dolgimi ročaji ali nahrbtnik iz ekološkega bombaža. 105 gr/
m². Proizvedeno pod certificirano oznako, ki jamči okoljsko in družbeno odgovorno
spravilo surovin in proizvodni proces.
Cena velja ob naročilu 50 kos.

2,40 EUR
2,71 EUR

10/MO8973
10/MO8974

VO
NO

Pripovedovanje resnične zgodbe o trajnosti! Ta zbirka Impact je narejena s sledilcem
AWARE™. Če izberete ta izdelek, prihranite 4 litre vode in 7 plastičnih steklenic. S
poudarkom na vodi bosta 2 % prihodkov od vsakega prodanega izdelka Impact donirana
Water.org. V portfelju AWARE A5 RPET lahko najdete ujemajoč se zvezek. Beležnica
vsebuje 64 listov/128 listov krem črtastega 80 g/s FSC recikliranega papirja. V notranjosti
boste našli 1 velik žep na platnici, žep za telefon, 2 reži za kartice in zanko za pisalo.
Notranjost in zunanjost iz 100 % recikliranega poliestra s sledilcem AWARE™. Brez PVCja. Učinek prihrankov temelji na zanesljivih LCA podatkih Textile Exchange. Cena velja ob
naročilu 10 kos.

20,17 EUR

25/P774.171

VO
NO

Notesnik NERUDA A5

Beležka s trdimi platnicami iz naravnih slamnatih vlaken. Na sprednji strani je
kovinska ploščica na katereo je mogoče umestiti gravuro logotipa. Beležka ima 192
črtastih strani iz slonovine. V darilni škatli, dim: 150 x 210 mm.
Cena velja ob naročilu 10 kos.

10,29 EUR

16/93275

Lesen kozarec OVALIS

Skodelica iz polnega hrastovega lesa. Prostornina 250 ml.
Cena velja ob naročilu 15 kos.

8,09 EUR

10/MO6553

www.agaricpromogifts.si
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Kemično pisalo KUMA iz bambusa

Kemični svinčnik iz bambusa z nedrsečim oprijemom, sponko in barvnimi
elementi iz pšeničnih vlaken in ABS. Modro polnilo. ø11 x 142 mm.
Cena velja ob naročilu 200 kos.

0,52 EUR

Lesen stol HONOPU

Tradicionalni zložljiv ležalnik iz lesa za plažo. Največja teža: 120 kg. Izdelano v EU.
16/81013

VO
O
EK NO

58,12 EUR

10/MO6503

-

O
EK
Zvezek BAMBOO iz bambusa s pisalom

S platnicami in pisalom iz bambusa, 70 recikliranih, črtnih listov, s spiralo.
Format A6
Cena velja pri naročilu 30 kos.

Circular&Co reciklirana skodelica
za kavo 340 ml

4,89 EUR

Vau! rCUP je skodelica za kavo, narejena iz rabljenih
skodelic za kavo. Trajnostna alternativa vaši jutranji kavi.
Cena velja ob naročilu 10 kosov.

19,99 EUR

16/93486

Format A5
Cena velja pri naročilu 20 kos.
20/W044

7,89 EUR

16/93485

VO
NO

VO
NO

O
EK

Eco powerbank PŠENIĆNA SLAMA 10.000 mAh

Izjemno ploska baterija z zmogljivostjo 10.000 mAh iz naravnih pšeničnih vlaken
(35%), pomešanih z ABS. Ko je popolnoma napolnjen, vam bo zagotovil dovolj
energije za ponovno polnjenje mobilnega telefona do štirikrat. Powerbank vsebuje
litijevo-polimerno baterijo visokega razreda A 10.000 mAh. Z dvojnim USB priklopom, ki vključujejo izhod tipa C za vse nove mobilne telefone. Indikatorji moči
bodo kazali preostalo raven energije, tako da boste vedno vedeli, kdaj ponovno
napolniti. Vključno z mikro USB TPE kablom za polnjenje. Speciﬁkacije: Micro USB
vhod 5V/2A, vhod Type-C 5V/2A, USB izhod 5V/3A, izhod Type-C 5V/2A. Artikel in
dodatki brez PVC. Cena velja ob naročilu 5 kos.

22,95 EUR

25/P322.29

Bambusov set PESTO

Komplet možnarja in terilnika iz bambusa s katerim lahko zmeljete začimbe,
zdrobite česen ali ingver ter na ta način ustvarite neverjetne okuse. Cena velja pri
naročilu 15 kos.

9,31 EUR

10/MO6309

VO
NO

VO
NO
Bidon NANDA 450 ml iz bambusa

Flaška iz bambusa 450 ml z dvojno steno iz nerjavečega jekla in pokrovom za
oprijem iz PP. Kapaciteta: 450 ml. Brez puščanja. Cena velja ob naročilu 5 kos.

16,01 EUR

10/MO6371

Nakupovalna torba iz recikliranega PET ﬂisa z dolgimi ročaji in spodnjim pregibom.
Cena velja pri naročilu 15 kos.

6,67 EUR

10/MO6185
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10/MO9630

Glinen lonček s semeni rož

Majhen glinen lonček iz terakote, ki vključuje seme sončnic, semena “Ne pozabi
me” ali seme maka. Izdelano v EU.
10/MO6147
Cena velja ob naročilu 50 kos.
10/MO6146

1,75 EUR

10/MO6148

VO
NO

VO
NO
Dežnik STORM PROOF iz RPET materiala

Dežnik Impact je izdelan iz 190T RPET pongeeja s sledilcem AWARE™. AWARE™
zagotovlja uporabo originalnih recikliranih materialov in zmanjšanje potrošnje
vode, s ﬁzičnim sledilnikom in Blockchain tehnologijo AWARE. S poudarkom na
vodi bo 2% prihodkov od vsakega prodanega izdelka Impact podarjeno podjetju
Water.org. Ta dežnik je prihranil 4,5 litra vode in je izdelan iz 7,5 plastenk PET (500
ml). Okvir iz steklenih vlaken, rebra iz steklenih vlaken in ročaj iz EVA.
Cena velja ob naročilu 20 kos.

12,09 EUR

25/P850.64

Igralne karte ARUBA iz recikliranega papirja

Klasične igralne karte iz recikliranega papirja v papirnati škatli. 54 kart.
Cena velja pri naročilu 100 kos.

1,47 EUR

10/MO6201

www.agaricpromogifts.si

Set slamic NATURAL STRAW iz bambusa
Komplet 2-eh bambusovih slamic za večkratno uporabo, čistilne krtače iz nerjavečega jekla in najlona v bombažni torbici. Cena velja ob naročilu 50 kos.

2,33 EUR

Nakupovalna torba TASLO iz ﬁlca RPET

cija
na kolek e
Trajnost
ne rešitv
z
ija
r
p
okolju
Rackpack kolekcija

Večnamenske darilne škatle.
Rackpack Wine Light - darilna škatla za vino

35,02 EUR

O
VO
EK NO

20/W007

Rackpack Original - darilna škatla za vino

24,82 EUR

20/W003

Rackpack Beer Gear

31,62 EUR

20/W009

Rackpack Tray Chique - darilna škatla za vino

31,62 EUR

20/W008

Rackpack namizni topper

32,75 EUR

20/W010

Cene veljajo ob naročilu 10 kosov.

O
VO
EK NO

VO
O
EK NO

Beležnica iz kave, format A5

Deska za rezanje iz
recikliranega papirja

Cena velja ob naročilu 5 kosov.

45,22 EUR

www.agaricpromogifts.si
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20/W115

O
VO
EK NO

Ovitek zvezka vsebuje približno 13 gramov kavnih odpadkov. Papir je 100%
recikliran, kar pomeni, da v proizvodnem procesu ni krčenja gozdov in je čim
bolj okolju prijazen.
Cena velja ob naročilu 20 kosov.

10,00 EUR

20/W001

VO
O
EK NO

Oxious Hammam - Svetel šal

Prožen hamam šal s klasičnim vzorcem ribje kosti. Šal je narejen iz 92 % bombaža s
certifikatom Oekotex (42 % recikliranega) in 8 % RPET.

22,56 EUR

20/W058

Nahrbtnik iz koruznih odpadkov

Nahrbtnik iz koruznih odpadkov, PLA material iz koruznega škroba. Z vrvicami.

5,87 EUR

20/W113

VO
NO

Ocean nogavice iz reciklirane oceanske plastike
Nogavice so narejene iz 94 % recikliranega PET
(oceanske plastike) in 6 % recikliranega elastana.

Reciklirane nogavice
8,00 EUR

20/W065 | 20/W168 | 20/W129

Reciklirane nogavice iz kavnih usedlin
Nogavice so narejene iz: 59 % kavne preje, 35 %
recikliranega poliestra, 6 % recikliranega spandeksa.

Ocean Nogavice iz recikliranega bombaža
Nogavice iz 72 % recikliranega bombaža, 22
% recikliranega najlona in 6 % recikliranega
elastana.

OBDARUJMO S STILOM
Plastiﬁcirane vrečke “SPECIAL SIMPLE“
Na voljo v različnih barvah in velikostih:
0,69 EUR
Medium: 17,8 x 22,9 x 9,8 cm
1,05 EUR
Large: 26 x 32,4 x 12,7 cm
1,33 EUR
Jumbo: 33 x 45,7 x 10,2 cm
0,82 EUR
Bottle: 13 x 36 x 8,5 cm
Cena velja pri naročilu 100 kos.

80/71453
80/71210
80/71452
80/71454

J

L

M

B

Natron vrečke “ECO CLASISIC SIMPLE“
Na voljo v različnih barvah in velikostih:
0,47 EUR
Small: 15 x 12 x 5,5 cm
0,59 EUR
Medium: 22 x 25 x 10 cm
0,69 EUR
Large: 26 x 35 x 10 cm
0,76 EUR
Jumbo: 31 x 42 x 11 cm
0,63 EUR
Bottle: 10 x 36 x 10 cm
Cena velja pri naročilu 100 kos.

80/71038
80/71441
80/71442
80/71443
80/71715

L

M

J

Nudimo ve
liko paleto
barv, mate
rialov
in dimenzij
vrečk.

a si
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Pop
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Bombažne

Iz jute

Iz poliestra

žlji

MATERIALI

Torbe in nahrbtniki

NAMENI

Hladilne nakupovalne
vrečke

ve

Papirnate

Laminirane
papirnate

Laminirane
netkane
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Netkane

Nakupovalne vrečke

zlo
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Uredimo tu
di ugoden
in
kvaliteten
tisk
ali vezenje.
Iz recikliranega
materiala

Darilne vrečke

B

PRESTIŽNA DARILA

VO
NO

-RED

Ø

130

cm

-BLUE

Dežnik PRESTIGE FALCON

Prestižen avtomatski dežnik, ki je
odporen na veter. Ima poseben
prezračevalni sistem, držalo je iz
mehke gume. Dežnik je pakiran v
elegantno črno vrečko. Material:
poliester pongee. Premer: 130 cm.
Cena velja ob naročilu 50 kos.

www.pisala.si

21/GP-76

VO
NO

15,60 EUR

Roler ali nalivno pero
Faber-Castel AMBITION

Visoko kakovostni kemični svinčnik ali
nalivno pero Faber-Castell. Ohišje je
narejeno iz dragocene smole, lakirano s
ﬁno Guilloche gravuro.
Pakirano v darilno škatlico.

49,18 EUR

80/270722

VO
NO

Aroma difuzor BURMY

BURMY je aroma difuzor z notranjo osvetlitvijo. Luč
ima več barvnih možnosti, lahko izberete tisto, ki se
najbolje ujema z vašim okoljem. BURMY ima 120 ml
rezervoar in lahko prši do 6 ur.
Pakirano v črni darilni škatli s polnilnim kablom USB.
98 x 175 x 98 mm.

52,93 EUR

www.agaricpromogifts.si
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16/97959

Wenger nahrbtnik TRANSIT 16
Namizna igra šah SCAGLASS

Namizna igra šah pri čemer so vse komponente
narejene iz stekla. Dim: 20 x 20 x 0,3 cm.
Cena velja pri naročilu 5 kos.

20,33 EUR

10/MO6342-22

VO
NO

Deluxe Wenger nahrbtnik ima poseben prostor za
16” prenosni računalnik, dodaten žep za 10” tablico,
ojačan hrbtni del nahrbtnika, udobne nastavljive
naramnice in stranski žep z zadrgo.
Cena velja ob naročilu 5 kos.

66,81 EUR

12/600636

VO
NO

VIBE. Prave brezžične slušalke
Zvočnik Motorola Sound ROKR 810 je popolnoma brezžičen in ima Bluetooth
5.0 povezavo. Naprave lahko povežete tudi preko AUX vhoda. Zahvaljujoč
integriranemu ročaju lahko škatlo enostavno vzamete s seboj kamorkoli greste.
Cena velja pri naročilu 1 kos.

VIBE so prave brezžične ABS slušalke z Bluetooth 5’0. Popolne za prenašanje
kamor koli, saj etui za shranjevanje služi tudi kot polnilec s kapaciteto 800 mAh
in LED indikatorjem. Naj vam čez dan nikoli ne zmanjka glasbe in ne skrbite
zaradi dežja, saj so vodoodporne. Imajo tudi vgrajen mikrofon in upravljanje na
dotik. Dobavljeno v črni darilni škatli s polnilnim kablom. 69 x 42 x 25 mm
Cena velja pri naročilu 1 kos.

101,97 EUR

53,93 EUR

Motorola ROKR810 brezžični in prenosni zvočnik za zabave

25/P329.80

16/97954

VO
NO

VO
NO

TIKER II. Pametna ura

THIKER II je moderna pametna ura z usnjenim pasom, ki se zaradi elegantnega
dizajna prilega različnim priložnostim. THIKER II je na voljo v darilni škatli. 26 x 47 x
8 mm | Škatla: 120 x 120 x 70 mm
Cena velja pri naročilu 1 kos.

Nahrbtnik DYNAMIC 2 v 1.

94,33 EUR

135,68 EUR

16/97431

DYNAMIC 2 v 1 je urbani nahrbtnik, ki izstopa po
svoji vsestranskosti in dvojni funkciji.
Cena velja pri naročilu 1 kos.
16/92682

VO
NO
VO
NO

Ukiyo borosilikatno steklo s silikonskim pokrovom
in tulcem

Set čajnikov Ukiyo s skodelicami

Ta keramični čajnik Ukiyo ima dovolj prostora za postrežbo več skodelic vašega
najljubšega pripravka. Ukrivljen bambusov ročaj doda odličen detajl. Nalijte svoj
najljubši čaj v ustrezne skodelice za čaj. Kapaciteta 800 ml. Prihaja v kraft darilni
škatli. Cena velja pri naročilu 1 kos.

61,39 EUR

25/P263.04

11,00 EUR

25/P432.70

www.agaricpromogifts.si

VO
NO

Kozarec z borosilikatnim steklom ima odličen oprijem, saj ima silikonsko obrobo
in pokrov. Majhna odprtina v pokrovu omogoča uhajanje pare in tako preprečuje
nastanek pritiska. Brez BPA. Kapaciteta 360 ml.
Cena velja pri naročilu 20 kos.

VO
NO

-

Ukiyo steklenica za sledenje hidraciji s tulcem

Pametno oblikovana 600 ml steklenica za vodo iz borosilikatnega stekla Ukiyo.
Pokrov prikaže večjo kapljico vode vsakič, ko napolnite in zasukate pokrov, tako da
lahko preprosto štejete število steklenic, ki jih popijete.
Cena velja pri naročilu 10 kos.

15,97 EUR

25/P436.72

Philips AMF220 3-v-1 čistilec zraka, ventilator

Očistite zrak ter osvežite in ogrejte svoj dom kadar koli za optimalno bivalno
klimo.
Cena velja pri naročilu 1 kos.

143,17 EUR

25/P301.92
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Podarite nepozabna doživetja
z darilnimi paketi

Skrbno izbrana ponudba več kot 3000 doživetij v Sloveniji in Hrvaški.

Pisalo PININFARINA SPACE

Pininfarina SPACE je pisalni instrument, oblikovan
za vesolje. V celoti izdelan iz magnezija, izredno
lahkega materiala z odličnimi mehaničnimi
lastnostmi, je bil podarjen posadki mednarodne
vesoljske postaje (ISS) v času zadnje V.I.T.A. misije.
Astronavti, med njimi italijanski Paolo Nespoli, so
pisalo tako lahko uporabljali v stanju mikroravlike,
v katerem običajna pisala ne bi delovala. Konica
iz Ethergrafa omogoča pisanje s pomočjo
oksidacije, brez graﬁta ali črnila, in predstavlja
popolno poslovno darilo za vaše stranke ali
partnerje.

Pisalo, ki mu nikoli ne zmanjka “polnila”.

www.pisala.si

Pininfarina Segno je nov projekt, ki je nastal iz
edinstvene vizije, skozi oblikovanje, tehnologije,
materiale in pristope ustvariti nova, sveža
doživetja in perspektive pisanja.

www.agaricpromogifts.si
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Po navdihu srebrnih konic, ki jih je za svoje
projekte uporabljal Leonardo Da Vinci, so
naša pisala izdelana s konico iz materiala
ETHERGRAF®: inovativna kovinska zlitina,
razvita in patentirana pri podjetju NAPKIN®,
ki ob stiku s papirjem oksidira in tako pusti
sled, ki je tako lahna in romantična kot graﬁt, a
hkrati tako neizbrisljiva in večna kot črnilo.

Pininfarina VESOLJE
130,00 EUR 92/NPKRE01654
Pininfarina VESOLJE IZDAJA PRISTANEK
NA LUNI
140,00 EUR 92/NPKRE01696

Pisalo
PININFARINA AERO

Pisalo PRIMA

Imate začrtane cilje in strmite v prihodnost?
Pisalo PININFARINA AERO je rojeno na stičišču
oblikovanja in tehnologije, tradicije in inovacije.
Futuristično telo je izdelano iz ekskluzivnih
materialov vesoljske industrije po načelih
vrtilnega momenta, ki oblikuje material in
vzbuja videz simbola neskončnosti. Kontrast
temu daje podstavek, ki je izdelan iz grobega,
neobdelanega cementa.
192/NPKRE01578
150,00 EUR

Želite pisalo edinstvene elegantne
oblike?
Popolna izbira za vas je tanko pisalo
PRIMA s stožčastim telesom, ki
je ob prispetju na trg leta 2012 je
prejelo tudi posebno omembo na
tistoletnem oblikovalskem festivalu
Grandesign Etico.
Pininfarina FOREVER PRIMA
192/NPKRE01565
49,00 EUR
Pininfarina FOREVER PRIMA ZLATA
EDICIJA
192/NPKRE01591
79,00 EUR

Pisalo CUBAN

Pisalo PRIMINA

Simbolična kubanska cigara, ki bi bila Ernestu
Hemingwayu kot nalašč, da prelije svoje misli na
papir, je lahko tudi vaše novo najljubše pisalo.
Pisalo CUBAN je izdelek, ki zagotovo preseneti ob
prvi uporabi.
Pininfarina FOREVER CUBAN
39,00 EUR
192/NPKRE01520

Kot idealen odsev lastnikove osebnosti ali
kot domiselno darilo so lahko uporabljena
pisala PRIMINA - majhna, mladostna in
srčna različica pisala, namenjena izražanju
misli in čustev skozi barve. Vsak odtenek
pripoveduje drugačno sporočilo.
Pisalo PRIMINA
192/NPKRE01547
39,00 EUR

Pisalo PININFARINA PF NOVANTA
LUXURY LIMITED NALIVNO PERO

Nov dragulj bogati kolekcijo Design Writing. Pininfarina
NOVANTA predstavlja bistvo oblikovanja in nezmotljivega
sloga znamke v njegovi 90-letni zgodovini, v kateri se
preteklost, sedanjost in prihodnost ujemajo v popolni
harmoniji. Pininfarina NOVANTA, izdelana v celoti v Italiji
z visoko natančno mikromehaniko, je popolno ravnovesje
med slogom in funkcijo, zahvaljujoč umerjenemu peresu, ki
zagotavlja visoke zmogljivosti v vseh atmosferskih razmerah.
Pininfarina PF NOVANTA LUXURY LIMITED NALIVNO PERO
92/NPKRE01776
790,00 EUR

Pisala linije CAMBIANO dodajajo nov pomen prestižnemu. S svojimi
drznimi oblikami ter združevanjem različnih materialov in elegantnega
videza se lahko linija pohvali z razvojem vodilnih izdelkov znamke
Pininfarina. Rek »Prava lepota vedno pusti neizbrisen vtis,« se nanaša na
lastnosti pisala linije CAMBIANO, ki dajejo življenje pisalom z unikatno
osebnostjo. Odločite se za izbiro pisala z edinstveno osebnostjo, ki
predstavlja novo pojmovanje luksuza.
Pininfarina CAMBIANO
119,00 EUR

www.pisala.si

Pisala PININFARINA CAMBIANO

192/NPKRE01511

Pininfarina CAMBIANO ZLATE BARVE
192/NPKRE01581
160,00 EUR
Pininfarina ČRNILNA IZVEDBA
119,00 EUR

192/NPKRE01594

POSEBNE IZDAJE PISAL PININFARINA CAMBIANO
Dantejeva 700. obletnica - ekskluzivna škatla
140,00 EUR
92/NPKRE01754
Dantejeva 700. obletnica - ZGODBE IZ PEKLA
92/NPKRE01750
119,00 EUR
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Dantejeva 700. obletnica - ZGODBE IZ RAJA
119,00 EUR
92/NPKRE01751
Avtoportret Leonarda Da Vincija ob 500. obletnici
119,00 EUR
92/NPKRE01688
Raffaellova 500. obletnica
140,00 EUR

92/NPKRE01722

www.agaricpromogifts.si

ŠPORT IN PROSTI ČAS
VO
NO
Termo skodelica Contigo® Transit 470 ml

Termo skodelica iz nerjavečega jekla s praškastim
premazom, odpornim proti praskam, nedrsečim
gumijastim oprijemom, v ekskluzivnem dizajnu, ki daje
skodelici eleganten videz, tehnologiji CLEANGUARD™ in
AUTOSEALÂ® (100 % brez razlitja in puščanja. Pritisnite
gumb AUTOSEALÂ®, naredite požirek. Odprtina za
pitje se samodejno zapre po vsakem požirku). Posebna
vakuumsko izolirana tehnologija in dvojna stena iz
nerjavečega jekla. Napitke lahko ohranite tople do 5 ur in
hladne do 12 ur. Cena velja pri naročilu 10 kos.

37,29 EUR

VO
NO
AERIAL YOGI - Viseča mreža za jogo/pilates Aerial

Komplet viseče mreže za jogo/pilates v zraku iz mehkega najlona 210D, vključno z
jeklenimi podaljški za karabine, ročaji iz pene, stropnim nosilcem in vijaki v torbici.
maks. 200 kg.
20/4276 | 20/3848

59,25 EUR

10/MO6152

VO
NO

VO
NO
BLENDY - Športni mešalnik 450 ml

BINGO - Komplet za igro Bingo

Igralni set za bingo iz bambusa. Vključuje: avtomat za bingo na podlagi iz
bambusa, žoge za klicanje (75 kosov), glavno ploščo, karte (18 kosov) in žetone
(150 kosov).

42,84 EUR

www.agaricpromogifts.si
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10/MO6614

VO
NO

450 ml prenosni mešalnik za beljakovine /
steklenica mešalnika iz tritana.
2 AAA bateriji nista priloženi. Cena velja pri
naročilu 15 kos.

7,88 EUR

10/MO9400

VO
NO

Impact Aware™ RPET
zložljiva prešita odeja za piknik

Ta čudovita prešita odeja za piknik je izdelana iz 100 % recikliranih PET materialov.
Velik žep na sprednji strani omogoča tisk vašega logotipa in bo olajšal prenašanje
vaših osnovnih stvari. Odeja meri 145 x 130 cm v razgrnjenem stanju. Vključuje
sledilnik AWARE™, ki potrjuje pristno uporabo recikliranih materialov. Vsaka piknik
odeja prihrani 21,3 litra vode. 2 % prihodkov od vsakega prodanega izdelka Impact
bosta donirana Water.org.

42,95 EUR

25/P459.12

COASTGAME - 4-delni igralni set za podstavke

Komplet 4-ih podstavkov za kozarce iz plute in MDF-ja, vključno s kompletom 4
iger: Tic-Tac-Toe, Backgammon, Šah in kitajska dama. Cena velja pri naročilu 10 kos.

13,39 EUR

10/MO6382

VO
NO

VO
NO
Komplet mikado MAXI iz bambusa

Komplet lesenih kegljev

Pripravite se na obilico veselja s tem čudovitim izdelanim kompletom kegljev iz
borovega lesa. Kegljanje je zabavno tako za odrasle kot za otroke. Igrajte se doma
z družino, v parku ali izzivajte gosta svoje zabave. Enostavna nastavitev - samo
nastavite keglje, nastavite točko metanja in pripravljeni ste na igro. Komplet
vsebuje 9 kegljev in tri žogice. Predstavljeno v bombažni torbici s pravilnikom.

42,95 EUR

25/P453.54

Dobro znana igra Mikado za ure zabave z vso družino ali
prijatelji! Na prostem preprosto spustite palice, da ustvarite
kup in ste pripravljeni na igro. Poskusite odstraniti palice
s kupa, ne da bi premikali druge. Komplet vsebuje 41
bambusovih palic v 4 različnih modernih barvah. Pakirano v
bombažni torbici s pravilnikom. Cena velja pri naročilu 20 kos.

12,21 EUR

25/P453.55

5,25 kg

11,3 x

Kolekcija IMPACT AWARETM
Trajnostna in okolju prijazna poslovna in promocijska darila.
Narejena iz recikliranih materialov, z nizkim ogljičnim odtisom (CO2) in
veliko privarčevane vode v procesu proizvodnje. Izdelano v EU.

Cena po povpraševanju

1257.2L
VODE JE BILO PRIVARČEVANIH V
PROCESU IZDELAVE TEGA IZDELKA

Stekleni bidoni

Vse za poletje in plažo!
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flaške in bidoni

skodelice “TO-GO”

... športni pripomočki

dežniki

www.agaricpromogifts.si

antistresni in ...

skodelice

brisače za šport iz mikrovlaken

suho

mokro

Ponujamo vse za vrt, kampiranje in piknik, hišne ljubljenčke, potovanja, navijanje, ...

TEKSTIL
jope

polo majice

majice kratek rokav

majice dolg rokav

športna oblačila
softshell
jakne

jakne

www.agaricpromogifts.si
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otroška oblačila

poslovna oblačila

delovna oblačila

Kape in modni dodatki

OTROŠKA DARILA
Za naše najmlajše ponujamo igrače ...
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... za igranje vlog,

... za učenje,

... za šprtnike,

... pisan tekstil, ...
... in še mnogo več!
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Popolnoma

PERSONALIZIRANI IZDELKI

Izstopajte s kreativnimi in v celoti personaliziranimi izdelki.
Tehnologija

USB ključki
poljubnih oblik
SLUŠALKE
POWERBANKI

USB KLJUČKI

Tekstil
BRISAČE

KAPE

MAJICE

50
DEŽNIKI
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SPLOŠNI POGOJI
Vse cene so v EUR brez DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen brez predhodnega pisnega obvestila. Prodaja je namenjena pravnim osebam.
Pri plačilu v roku do 14 dni po dobavi blaga veljajo cene po ceniku. Plačilo po dobavi blaga je mogoče le ob predhodnem dogovoru in ob izročitvi dogovorjenega instrumenta zavarovanja plačila. Cene
veljajo za navedeno količino, razen pri artiklih, kjer je drugače navedeno. Minimalno količino naročila pri posameznem artiklu podamo ob povpraševanju. Količinski popust po dogovoru. Blago naročite
tako, da svoje želje sporočite v pisni obliki na naslov sedeža podjetja ali po e-pošti. Na vašo željo vas obišče naš predstavnik po predhodnem dogovoru.
V primeru, da blago ni plačano po predračunu, postane naročilo za prodajalca obvezujoče po prejemu kvalitetnega instrumenta zavarovanja plačila. O vrsti in načinu zavarovanja plačila odloča prodajalec. Naročeno in dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler ni v celoti plačano. V primeru zamude plačila obračunamo zakonite zamudne obresti.
Naročena promocijska darila hitro, varno in zanesljivo dostavljata naša pogodbena partnerja POŠTA SLOVENIJE in DPD. Pri nakupu nad 250 EUR je poštnina brezplačna, za manjše nakupe zaračunavamo pavšalni znesek poštnine 5 EUR za dostavo na območju Slovenije. Za pošiljke v druge države je cena navedena ob vpisu države pri naročilu.
Cene v ceniku ne zajemajo dotiska, vezenja, gravure ali posebne embalaže, kar je predmet posebne ponudbe, ki je odvisna od vrste artiklov, količine, števila barv, postopka ipd. Ob naročilu 100 kosov
izdelkov ali več, na vašo željo izdelke opremimo z obešanko z vašim logotipom. V tem primeru nam na elektronski naslov pošljite vaš logotip v vektorskem formatu ter številko barve po Pantone lestvici.
V kolikor poslan logotip ni v vektorskem formatu, oblikovanje logotipa dodatno obračunamo.
Dobavni rok za naročeno blago je do petnajst delovnih dni. Pri naročilu tiska se rok dostave podaljša za čas, ki je potreben za tisk – to je do deset delovnih dni. Kupec je seznanjen, da so dovoljena manjša
odstopanja blaga, razvidnega iz kataloga, tako po barvi, dimenzijah ali materialu. Naročeno blago prodajalec dostavi kupcu po dogovoru.
Morebitne reklamacije je potrebno vložiti v roku 15 dni po prejemu blaga in morajo biti ugotovljene komisijsko in z zapisnikom. Reklamacija ne velja za blago s tiskom, če tisk ni bil naročen pri prodajalcu. Pri tisku kataloga in cenika lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem
obvestili.
Dekorativni material je vključen v ceni artikla. Slike nekaterih artiklov so simbolične. V primeru, da zaloga artikla poide, prodajalec ne jamči ponovne dobave tega artikla. Za vse informacije smo vam na
voljo na našem naslovu in v naši vzorčni sobi, kjer si lahko ogledate izdelke.
Vse spore iz te pogodbe bosta strani reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo Okrožno sodišče v Mariboru.
Kupec je seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji naročanja, plačil, dobave in prevzema blaga.
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