
מתנות ממותגות
מחירון והסבר לרכישה



 

כיצד ניתן לרכוש את המוצרים?

מערך השיווק והפיתוח העסקי פועל כל העת להפקת מגוון תשורות ממותגות. 
חשוב: ניהול המלאי והרכש בידי מדור אירועים ומיתוג, יש להתעדכן מול 

נציג המדור אם הפריט קיים במלאי טרם ביצוע ההזמנה בברנט.

מוצרים נוספים יגיעו בהמשך - מוזמנים להתעדכן מול נציג מדור אירועים ומיתוג.

רכישת המוצרים מתבצעת דרך חנות הלוגיסטיקה בברנט:
1. כניסה לאתר הברנט ופתיחת דרישה.

2. בחירה בחנות "לוגיסטיקה ואירועים".
3. בחיפוש המתקדם יש להקליד את המילה "מתנה".

4. בכמות יש להקליד את סה"כ עלות המתנה / המתנות.
5. הוספה לעגלה והשלמת הרכישה.

בעת ביצוע ההזמנה, יש לציין בהערות לספק/מוכרן את שם המוצר    
הנבחר  ומספר היחידות שברצונכם להזמין.  

6. יש לשלוח את מספר דרישת הרכש שנוצרה לנציג מדור אירועים ומיתוג 
עם הבקשה לכמות וסוג המוצר.  



 

סימנייה בצורת חמסה

סימנייה בצורת חמסה 
עם הטמעה של לוגו בר-אילן 

אמן: לב שניידרמן 
עלות יחידה: 80 ₪

מתנות ממותגות



 

פקק לבקבוק יין 

פקק לבקבוק יין  
עם הטמעה של לוגו בר-אילן 

אמן: לב שניידרמן 
עלות יחידה: 85 ₪

מתנות ממותגות



 

סט תחתיות מעץ

סט תחתיות ממותגות מעץ
סט של ארבע תחתיות עץ ממותגות. 

כל תחתית בקוטר 9 ס"מ,
בעלת מיתוג שונה 

הכולל אלמנטים משפת המותג
וסיסמאות השפעה. 

עלות סט ארבע תחתיות בקופסה: 35 ₪

מתנות ממותגות



 

זיכרון נייד USB - דיסק און קי

USB זיכרון נייד
 32GB דיסק און קי ממותג בנפח

עם וו לחיבור ויציאה.
עלות יחידה: 35 ₪

מתנות ממותגות



 

מעמד לטלפון נייד

מעמד Socket – Pop לטלפון נייד 
מעמד נפתח ומתקפל לטלפון נייד,

ממותג. 
עלות יחידה: 3 ₪

מתנות ממותגות



 

סיכת דש

סיכת דש
עלות יחידה: 5.20 ₪

מתנות ממותגות



 

ספל זכוכית ממותג

מתנות ממותגות

ספל זכוכית ממותג 
ספל בנפח 330 מ"ל 

 עשוי זכוכית
עם הדפסה ממותגת בצבע לבן 

עם לוגו האוניברסיטה
וסיסמה בלשון זכר/נקבה: 

משפיעים / משפיעות על המחר, היום
עלות יחידה: 12 ₪



 

כובע מצחיה

כובע מצחיה ממותג 
כובע מצחיה איכותי בצבע ירוק,

עם לוגו אייקון רקום בחזית.
עלות יחידה: 15 ₪

מתנות ממותגות



 

תיק נשיאה ממותג

תיק נשיאה ממותג
תיק נשיאה ממותג מבד

עם הדפסה דו-צדדית ורצועות 
בגודל x 35 5.37 ס"מ

עלות יחידה: 20 ₪

מתנות ממותגות



 

מדבקות עגולות ממותגות

מדבקות עגולות למיתוג פריטים ב-3 גדלים

מתאים להדבקה על מחשב נייד - ניתן להסרה
 *

  מחיר ליחידה  גודל

  0.5 ₪  קוטר 40 מ"מ

  0.65 ₪  קוטר 59 מ"מ

  1.20 ₪  קוטר 98 מ"מ

מתנות ממותגות


