
www.Agift.ir     بانک هدایای تبلیغاتی یک هدیه خوب

1395   لیست قیمت زمستان 

1S E 1900,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1217-
2S E 11,000,000ست پذیرایی طبقاتی، چوبی ست پذیرایی1220-
3S E 1900,000ست پذیرایی ، چرمی ، سایز بزرگ ست پذیرایی1221-
4S E 1700,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1222-
5S E 1650,000ست پذیرایی ، چرمی ، سایزمتوسطست پذیرایی1223-
6S E 2350,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1219-
7S E 2650,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1200-
8S E 2450,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1201-
9S E 21,000,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1214-
10S E 21,200,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1215-
11S E 21,100,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1211-
12S E 3600,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1202-
13S E 31,700,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1203-
14S E 3800,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1204-
15S E 3600,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1205-
16S E 3400,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1207-
17S E 3600,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1208-
18S E 4850,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1206-
19S E 4450,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1209-
20S E 4500,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1210-
21S E 41,000,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1212-
22S E 4600,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1216-
23S E 4750,000ست پذیرایی ، چوبی ست پذیرایی1218-
24G 5210,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1010-
25G 5210,000ساعت رو میزی چوبی ساعت رومیزی1011-
26G اتمام موجودی5ساعت رومیزی چوبی ،دماسنج، رطوبت سنج ،جاقلمیساعت رومیزی1016-
27G 5220,000ساعت رومیزی چوبی، جاقلمی  ساعت رومیزی1017-
28G اتمام موجودی5ساعت رومیزی چوبی، جاقلمی  ساعت رومیزی1018-
29G 5200,000ساعت رو میزی چوبی ساعت رومیزی1007-
30G اتمام موجودی6ساعت رومیزی چرمی ساعت رومیزی1005-
31G 6240,000ساعت رومیزی چوبی ساعت رومیزی1009-
32G 6300,000ساعت رومیزی چوبی ساعت رومیزی1127-
33G 6315,000ساعت رومیزی چوبی،با تقویم ویادداشت ساعت رومیزی1132-
34G 6270,000ساعت رومیزی چوبی ساعت رومیزی1133-
35G 61,200,000ساعت رومیزی مدیریتی ساعت رومیزی1167-
36G 7350,000ساعت رومیزی چوبی ساعت رومیزی1121-
37G 7280,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1125-
38G 7230,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1128-
39G 7850,000ساعت رومیزی مدیریتی ساعت رومیزی1165-
40G 7950,000ساعت رومیزی مدیریتی ساعت رومیزی1166-
41G 7950,000ساعت رومیزی مدیریتی ساعت رومیزی1168-
42G 8200,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1116-
43G 8200,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1118-
44G 8320,000ساعت رومیزی چوبیساعت رومیزی1161-
45G 8240,000ساعت رومیزی چوبی ساعت رومیزی1123-
46C 8165,000ساعت دیواری ساعت دیواری155-
47C 8150,000ساعت دیواری ساعت دیواری163-
48C 9100,000ساعت دیواریساعت دیواری119-
49C 9120,000ساعت دیواریساعت دیواری125-
50C 9250,000ساعت دیواری ساعت دیواری136-
51C 9300,000ساعت دیواریساعت دیواری137-
52C 9350,000ساعت دیواریساعت دیواری139-
53C 9200,000ساعت دیواری ساعت دیواری147-
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54C 10140,000ساعت دیواریساعت دیواری138-
55C 10120,000ساعت دیواریساعت دیواری140-
56C 10150,000ساعت دیواریساعت دیواری141-
57C 10180,000ساعت دیواری ساعت دیواری142-
58C 10220,000ساعت دیواریساعت دیواری118-
59C 10250,000ساعت دیواریساعت دیواری124-
60C 11110,000ساعت دیواری ساعت دیواری123-
61C 11175,000ساعت دیواریساعت دیواری102-
62C 11120,000ساعت دیواریساعت دیواری103-
63C 11100,000ساعت دیواریساعت دیواری106-
64C 11100,000ساعت دیواریساعت دیواری107-
65C 11110,000ساعت دیواریساعت دیواری108-
66E L اتمام موجودی12چراغ مطالعه ،قابلبت شارژ با خورشید،پاور بانکهدایای الکترونیکی1066-
67E L 12255,000چراغ قوه مسافرتی،سه حالت نوردهی،پاور بانکهدایای الکترونیکی1067-
68E L 12360,000چراغ مطالعه و جا قلمی سبز با سه حالت نوردهیهدایای الکترونیکی1068-
69DC 12290,000ساعت رومیزی دیجیتال با صفحه مخصوص یادداشت هدایای الکترونیکی1201-
70DC 12300,000ساعت رومیزی دیجیتال با قابلیت کار با آب هدایای الکترونیکی1202-
71E L اتمام موجودی13 میلی آمپر با قابلیت شارژخورشیدی و چراغ قوه 10000پاوربانک هدایای الکترونیکی1060-
72E L 13200,000فلش موبایل،چراغ قوه با قابلیت شارژ و تنظیم نورهدایای الکترونیکی1061-
73E L 13200,000(اپل و اندروید)کابل شارژ همراه چرمی دو مدلهدایای الکترونیکی1064-
74DC 13115,000ساعت رومیزی فلزی با آیینهساعت رومیزی1200-
75E L 131,450,000ست لوازم جانبی لپ تاپ هدایای الکترونیکی1051-
76E L اتمام موجودی13چراغ مسافرتی،قابلبت شارژ با خورشید،پاور بانکهدایای الکترونیکی1065-
77E L 14300,000مینی اسپیکر بلوتوثی شارژی،شاتر دوربینهدایای الکترونیکی1063-
78E L اتمام موجودی14اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ و پاسخگویی تلفنهدایای الکترونیکی1062-
79T 1490,000هاپ هدایای الکترونیکی1404-
80E L 14135,000منوپاد سیمی هدایای الکترونیکی1069-
81E L 14130,000پایه گوشی و دوربینهدایای الکترونیکی1070-
82E L 14210,000منوپاد بیسیمهدایای الکترونیکی1071-
83E L 15550,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1078-
84E L 15600,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1079-
85E L 15550,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1080-
86E L 15400,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1081-
87E L 15400,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1082-
88E L 15400,000اسپیکر بلوتوثی با قابلیت شارژ هدایای الکترونیکی1083-
89E L 10000mAh16580,000پاور بانک دو خروجی هدایای الکترونیکی1072-
90E L 10000mAh16500,000پاور بانک دو خروجی هدایای الکترونیکی1073-
91E L 10000mAh16450,000پاور بانک دو خروجی هدایای الکترونیکی1074-
92E L 10000mAh16630,000پاور بانک دو خروجی هدایای الکترونیکی1075-
93E L 12000mAh16700,000پاور بانک دو خروجی هدایای الکترونیکی1076-
94E L 16650,000پاور بانک و اسپیکر هدایای الکترونیکی1077-
95G 17270,000ست خودکار،جاکلیدی،کیف پول واورگانایزرست مدیریتی1033-
96G 17350,000ست خودکار،جاکلیدی وکیف پول پالتویی ست مدیریتی1047-
97GM-1059171,900,000پاوربانک،شارژر فندکی،کابل شارژ،فلش مموری،روانویسست مدیریتی
98T بزودی 18 کاره 7ست چراغ قوه و ابزار ست مدیریتی1400-
99T بزودی 18 کاره 11ست چراغ قوه و ابزار ست مدیریتی1401-
100G 18150,000ست خودکارو ساعت جیبی ست مدیریتی1044-
101G اتمام موجودی18ست جاکارتی و جاکلیدی  قهوه ایست مدیریتی1184-
102G اتمام موجودی18ست جاکارتی و جاکلیدی سورمه ایست مدیریتی1185-
103T 19250,000 کاره 11ست خودکارو ابزار ست مدیریتی1399-
104GM-106119160,000ست خودکار و جا کارتیست مدیریتی
105GM-105019250,000ست خودکار،روان نویس وجاکارتیست مدیریتی
106GM-105119220,000ست خودکار،جاکلیدی وجاکارتیست مدیریتی
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107GM-1052اتمام موجودی19ست خودکار،اتودو کیف پالتویی ست مدیریتی
108T اتمام موجودی20ست خودکار و ابزار چند کاره ست مدیریتی1397-
109T 20240,000ست خودکارو ابزار چند کاره ست مدیریتی1398-
110GM-1053اتمام موجودی20ست مانیکورجعبه فلزی ست مدیریتی
111GM-105420140,000ست مانیکورست مدیریتی
112GM-105520210,000ست مانیکورست مدیریتی
113GM-1056اتمام موجودی20ست مانیکورست مدیریتی
114G 21220,000ست خودکار،ساعت،جاکلیدی،تست اسکناس وقطب نماست مدیریتی1042-
115G 21150,000ست جا کارتی و ساعت جیبی ست مدیریتی1048-
116G اتمام موجودی21ست جاکارتی وساعت جیبی ست مدیریتی1051-
117G 21200,000ست خودکار،کیف لوازم آرایش ونگهدارنده کیف ست مدیریتی1065-
118G 21220,000ست مانیکور،خودکارونگهدارنده کیفست مدیریتی1067-
119GM-106021100,000ست خودکار و جاکلیدیست مدیریتی
120T اتمام موجودی22 کاره 11ابزارابزار آالت1324-
121T بزودی22ابزار جاکلیدی ابزار آالت1395-
122T 22370,000کیف ابزارابزار آالت1415-
123T 5m2295,000متر ابزار آالت1431-
124T 2240,000جا کلیدیابزار آالت1432-
125T اتمام موجودی 22جا کلیدیابزار آالت1433-
126T 23430,000کیف ابزارابزار آالت1300-
127T 23220,000کیف ابزارابزار آالت1301-
128T 23300,000جعبه ابزار ابزار آالت1392-
129T 23130,000کاره 7ابزار ابزار آالت1393-
130T 23350,000کیف ابزار ابزار آالت1390-
131T اتمام موجودی23 کاره 5ابزار ابزار آالت1396-
132T 24340,000کاره بسته بندی کاوربرزنتی6ابزارابزار آالت1336-
133T 24120,000ست پیک نیک ابزار آالت1338-
134T 2470,000ماساژرابزار آالت1349-
135T 2470,000جاموبایلی ابزار آالت1403-
136T 24350,000کیف ابزار ابزار آالت1391-
137T 2495,000ابزار جاکلیدی ابزار آالت1394-
138T 2560,000هولدر موبایلابزار آالت1429-
139T 25290,000هولدر موبایلابزار آالت1430-
140F 2530,000لیوان و قاشق فالسک و ماگ1214-
141F 2521,000فنجان فالسک و ماگ1215-
142F 2542,000لیوان فالسک و ماگ1216-
143F 2635,000لیوان فالسک و ماگ1212-
144F 2655,000لیوان ،زیر لیوانی ، قاشق فالسک و ماگ1213-
145F 2630,000لیوان ،زیر لیوانی ، قاشق فالسک و ماگ1217-
146F اتمام موجودی26 لیتر،کیف چرمی 1فالسک استیل دو جداره حجم فالسک و ماگ1218-
147F 26200,000فالسک استیل دو جداره حجم نیم لیتر ، کیف چرمی فالسک و ماگ1220-
148F 26300,000ماگ وفالسک ،سه تکه ،کیف برزنتی  فالسک و ماگ1221-
149M-102616فلش مموری فلش مموریG- اتمام موجودی27با جعبه فلزی
150M-102516فلش مموری فلش مموریG- 27270,000با جعبه فلزی
151M-102716فلش مموری فلش مموریG- بزودی27با جعبه فلزی
152M-102816فلش مموری فلش مموریG- بزودی27با جعبه فلزی
153M-102916فلش مموری فلش مموریG- بزودی27با جعبه فلزی
154M-103016فلش مموری فلش مموریG- 270با جعبه فلزی
155G 28100,000جاکارتی فلزی با روکش چرم جا کارتی1072-
156G 28100,000جاکارتی فلزی با روکش چرم جا کارتی1073-
157G 28100,000جاکارتی فلزی با روکش چرم جا کارتی1074-
158G 2870,000جاکارتی ،چرمی جا کارتی1198-
159J 28150,000جاکارتی ،چرمی جا کارتی1107-
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160G 2960,000دفترچه یادداشت ،تقویم،خودکار،ذربینیادداشت و فولدر1031-
161G 29100,000کاغذ یادداشت یادداشت و فولدر1199-
162G 2970,000کاغذ یادداشت یادداشت و فولدر1200-
163G A529160,000فولدرچرم مصنوعی لوپ دار سایز یادداشت و فولدر1203-
164G A429200,000فولدرچرم مصنوعی کشدار سایز یادداشت و فولدر1204-
165P 3025,000خودکار فلزینوشت افزار218-
166P 3025,000خودکار فلزینوشت افزار219-
167P 3025,000خودکار فلزینوشت افزار220-
168P 3025,000خودکار فلزینوشت افزار221-
169P 308,500خودکار پالستیکینوشت افزار231-
170P 308,500خودکار پالستیکینوشت افزار233-
171P 308,500خودکار پالستیکینوشت افزار223-
172P 308,500خودکار پالستیکینوشت افزار224-
173P بزودی 30خودکار پالستیکینوشت افزار225-
174P اتمام موجودی31خودکار پالستیکی ، هولدر موبایلنوشت افزار222-
175P 3112,500خودکار پالستیکی ، هولدر موبایلنوشت افزار226-
176P اتمام موجودی31خودکار پالستیکینوشت افزار227-
177P اتمام موجودی31خودکار پالستیکینوشت افزار228-
178P اتمام موجودی31خودکار پالستیکینوشت افزار229-
179P 3195,000خودکار پالستیکینوشت افزار230-
180P 3195,000خودکار پالستیکی ، کولیسنوشت افزار235-
181P 3195,000خودکار پالستیکینوشت افزار232-
182P 3260,000روانویس/ خودکار نوشت افزار200-
183P 3250,000روانویس/ خودکار نوشت افزار201-
184P اتمام موجودی32روانویس/ خودکار نوشت افزار202-
185P 3233,000خودکار فلزینوشت افزار217-
186P 3225,000خودکار فلزینوشت افزار213-
187P 3225,000خودکار فلزینوشت افزار215-
188P 3365,000خودکار فلزینوشت افزار205-
189P 3330,000خودکار فلزی ، ماساژور سرنوشت افزار207-
190P 3360,000خودکار فلزینوشت افزار208-
191P 3365,000خودکار فلزینوشت افزار208-
192P 3355,000خودکار فلزینوشت افزار210-
193P 3355,000خودکار فلزینوشت افزار211-
194P 3325,000خودکار فلزی ، تستر اسکناسنوشت افزار212-
195P 33190,000خودکار فلزینوشت افزار204-
196P 3325,000خودکار فلزینوشت افزار214-
197S P 34400,000ست خودکار و روانویسنوشت افزار110-
198S P 34150,000ست خودکار و روانویسنوشت افزار111-
199S P 34150,000ست خودکار و روانویسنوشت افزار112-
200S P اتمام موجودی34ست خودکار و اتودنوشت افزار113-
201B 3430,000جعبه جفتی خودکارنوشت افزار103-
202B 3435,000جعبه جفتی خودکارنوشت افزار100-
203B 355,000جعبه خودکارنوشت افزار101-
204B 3535,000جعبه خودکارنوشت افزار102-
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