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 مدل 2 - 3324

اسپیکر بلوتوث شارژي + پاوربانک + چراغ

ورودي یو اس بی  + مموري

 سایز 13.5 * 7 * 3.5  وزن 260 گرم

182.000قیمت

121.000

مدل 2 - 3334

JBL اسپیکر بلوتوث کلیپسی طرح

ورودي یو اس بی  + مموري

سایز 9 * 9 * 4  وزن 140 گرم

قیمت

137.000

 مدل 1 - 3337

اسپیکر بلوتوث + ساعت رومیزي + رادیو

ورودي یو اس بی  +  مموري

سایز 13 * 7.5 * 6.5 وزن 330 گرم

قیمت

گارانتی 1 سال
تعویض 

گارانتی 1 سال
تعویض 

گارانتی 1 سال
تعویض 



 مدل 1 - 3324

 ورودي یو اس بی  + مموري + چراغ ال اي دي

سایز 6.5 * 6.5 * 13.5 وزن 270 گرم

106.000قیمت

41500

 مدل 1 - 3338

جاي قلمی رومیزي بهمراه ساعت دیجیتال

تقویم - دماسنج - روز - ساعت

 سایز 7.5 * 15 * 4.5 وزن 150 گرم

قیمت

26000

 مدل 1 - 3340

 جاقلمی رومیزي بهمراه تقویم

بسته بندي

سایز 8 * 10 وزن 175 گـــرم

قیمت

گارانتی 1 سال
تعویض 

گارانتی 1 سال
تعویض 



 مدل 3325

دستگاه مو زن شارژي با پایه شارژي

بسته بندي

سایز 15 * 3.5 وزن 250 گرم

قیمت

 مدل 2 - 3339

پاور بانک بسکی 6000 بهمراه چراغ

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 11.5 * 1.6 * 6.5 وزن 150 گرم

135000قیمت

 مدل 3 - 3339

 پاور بانک بسکی 10 هزار بدنه فلزي

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 17 * 5.5 * 1.7 وزن 220 گـــرم

قیمت

تمام شد

گارانتی 1 سال
تعویض 

گارانتی 1 سال
102000تعویض 

186000



101000

 مدل 1 - 3339

پاور بانک بسکی 4000 میلی آمپر بهمراه چراغ

گارانتی تعویض 1 ساله

سایز 10 * 1 * 5.8 وزن 99 گــرم

قیمت گارانتی 1 سال
تعویض 



17500

مدل 3321

چتر دسته تاشو

( داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

17500

 مدل 3321

چتر دسته تا شو

( داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

17500

 مدل 3321

چتر دسته تاشو

( داخل همرنگ + کاور ( قطر چتر 104 سانتی متر

حالت بسته 23 سانتی متر حالت باز 55 سانتی متر

قیمت

تمام شد

تمام شد

تمام شد



28.500

 مدل 1 - 3335

چتر 2 الیه دسته تاشو

حالت بسته 26 حالت باز 66 سانتی متر

قیمت

 مدل 1 - 3341

ساعت دیجیتال طرح تایر / جنس سیلیکون

تاریخ / ساعت / کورنومتر / االرم

قطر 8 سانتی متر * 2.5 سانتی متر

61500قیمت

 مدل 2 - 3340

کیف برزنتی دستی سمیناري

 سایز 33 * 25

جیب بزرگ و 1 جیب کوچک روي کار 2

26500قیمت

تمام شد

گارانتی 1 سال
تعویض 



مدل 4 - 965

پنکه دستی شارژي پرتابل

باطري شارژي - قابل استفاده رومیزي و دستی

سانتی متر 10 * 18

28600قیمت

موجود نیست

93500

مدل 964

اسپیکر بی 13 - کمپینگ

رادیو - چراغ - شاتر دوربین عکاسی - بدنه مقاوم

وزن 205 گرم 7 * 8.5

قیمت

تمام شد

گارانتی 1 سال
تعویض 



جعبه ابزار

بدون ابزار / 2 طبقه / چراغ دار

 سایز 13 * 15 * 12

طبقه داخلی / بدنه پالستیک مقاوم 2

37000قیمت

کیف سفري

کتان درجه 1 / 3 تکه

بصورت تا شونده داخل یک مجموعه

سایز بسته 11 * 25 * 8

44000قیمت

78000

شارژر چوبی

طرح بامبو

کارکرد به صورت وایرلس

10 * 10 

قیمت



135000

ست رومیزي چوبی 1

 ساعت رومیزي - تقویم رومیزي و یادداشت - جا

قلمی و جاي کارت

 تمام چوب - سایز 9 * 9

بهمراه تقویم و لوازم التحریر و یادداشت
با بسته بندي مقوایی

قیمت

ساعت چوبی پاندول

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

36000قیمت

ساعت چوبی مثلثی

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

34000قیمت



34000

ساعت چوبی گرد 1

چوب راش

موتور تک باطري ساعتی

بهمراه بسته بندي

قیمت



145.000

F01 ست چوبی

 ست چوبی 4 تکه

بهمراه جعبه نفیس

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

B02 ست هدیه

 سایز جعبه 25 * 25

رنگ مشکی

126000قیمت

B03 ست هدیه

 / ساعت دیجیتال زنگ دار / ماشین حساب

پنکه موبایلی / خودکار فلزي/ چراغ

سایز جعبه 25 * 25

رنگ آبی

104000قیمت
گارانتی 1 سال

تعویض 

گارانتی 1 سال
تعویض 



( فقط رنگ زرد ( پاور 4000 هزار

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

- اسپیکر بلوتوث و پاور بانک 6000 - چراغ - خودکار

کیت شارژ خودرو - 2 شاخه برق

Besky فقط رنگ زرد برند

سایز جعبه 25 * 25

207000قیمت

 کیف چرمی - پاور بانک 4000 - روان نویس

و خودکار  فلزي- جاکلیدي

فقط رنگ مشکی

سایز جعبه 25 * 25

182000قیمت

تمام شد

گارانتی 1 سال
تعویض 

گارانتی 1 سال
تعویض 

226000



 پاور بانک 6000 - کابل شارژ - هندزفري

چراغ - پنکه موبایلی -

فقط رنگ سفید

سایز جعبه 25 * 25

قیمت

روبیک تبلیغاتی
وجه 7 * 7 6

وجه 14 * 7 3

جهت دریافت قیمت
تماس بگیرید

207000
گارانتی 1 سال

تعویض 



30.000

آلبوم چوبی

برگ 2 رو - جاي 8 عکس 4

پاي چوبی بهمراه جعبه مقوایی

قیمت

قیمت بهمراه چاپ لوگو ژالتی�

بزودي

فالسک1لیتري

فلزي با کاور

قیمت

جعبه ابزار کیفی

بزوديقیمت



بزودي

اسپیکر بلوتوث

بدنه فلزي

قیمت

جاکلیدي چرمی

جاکلیدي چرمی بهمراه جعبه

لیوان شیشه اي در 4 مدل

قیمت

لیوان شیشه اي

قیمت

گارانتی 1 سال
تعویض 

به سایت مراجعه کنید

www.gifto.ir

به سایت مراجعه کنید

www.gifto.ir


