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اسپری همراه
(راندفتر ای)هدیه تبلیغاتی منتخب سازمان بهداشت جهانی 



اسپری همراه 
مانیتبلیغاتی، ساز



اسپری همراه 
مانیتبلیغاتی، ساز

ه دسترسی همیشگی ب
اسپری ضدعفونی

کم حجم و زیبا
جنس چرم
تنوع رنگ
 ایجاد حس امنیت در

کارمندان و مشتریان
 مناسب و موردنیاز

همه 
180 اسپری با هربار

شارژ



آویز قالب دارمدل 
همه، قابل نصب روی کمربند، کیفمناسب برای 

...لوکه پشتی، خودرو و

کمربندیمدل 
آقایان، لباس های فرم سازمانیمناسب برای 

مدل آویز گردنی
مناسب برای کادردرمان، کارمندان و بانوان



ماسک
تـبـلیـغـاتی، سـازمـانی

(دفتر ایران)هدیه تبلیغاتی منتخب سازمان بهداشت جهانی 



نیتبلیغاتی، سازمامـاسـک های 



الگوی زیبا
استفاده آسان برای طوالنی

مدت
 چاپ اختصاصی لوگوی

سازمان
به همراه برشور سازمان
هدیه ای فوق العاده
تنوع رنگ
قابل شستشو



گـیـره نـگهدارنده

ماسک



گیره نگهدارنده 
ماسک



گیره نگهدارنده 
ماسک

نصب آسان
و سریع
حتی از روی حجاب

خداحافظی با درد 
پشت گوشها

کمک به رعایت 
کل هرچه بیشتر پروت

ها در محل کار



سازمانی و پک کامل 

تبلیغاتی

قابلیت تولید با لوگوی اختصاصی در تیراژ های مختلف



پـک سازمانی



اسپری همراه کارابین-1
اسپری همراه گردنی-2
ماسک سازمانی-3
گیره نگهدارنده ماسک-4



ورضدعفونی با ن
ل حملدستگاه استریل با اشعه ماورابنفش قاب



یدستگاه ضدعفون
UVاشعه 

 بهترین انتخاب برای استریل وسایلی که مایعات
ضدعفونی به آنهای نفوذی ندارند

سبک و قابل حمل
بدون نیاز به تماس فیزیکی
قابل استفاده با برق و باطری
ایمن شده برای بزرگساالن
مورد تاییده سازمان بهداشت

ویروس، باکتری  RNAو DNAثانیه 5در کمتر از 
ظر و میکروارگانیسم ها را متالشی و سطح مورد ن

.را استریل مینماید



:مناسب برای

محل کار
مکان های عمومی
کیبورد و موس
اتومبیل
خرید های فروشگاهی

میز و صندلی های رستوران ها
مدارس و آموزشگاه ها
آرایشگاه ها
باشگاه ها
فروشگاه ها
و...



امنیت خاطر را
به مشتریان و کارمندانتان

هدیه کنید



ثبت برندثبت طرح صنعتی

گواهینامه ها و اعتبارات رسمی

شرکت ها و سازمانهایی که ما را انتخاب کرده اند



جهت دریافت نمونه و مشخصات محصوالت 
به ما پیام دهید
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