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מתנות סוף שנה
קונים בלאקן
מובילים את תחום המתנות לסוף שנה כבר שמונה שנים ברציפות
בזכות השירות ,החדשנות ,האיכות והמחיר ,לקוחותינו שבים ורוכשים מדי שנה
מעל  3,500גנים וכיתות ויותר מ 100,000 -מתנות
בכל שנה אנו עמלים על פיתוח מוצרים חדשים ,שימושיים ואקולוגיים .היינו הראשונים להציע
בקבוק אקולוגי של לאקן הספרדית בעיצוב אישי ,תיקי אוכל של פרנדלי וקופסאות אוכל
מחולקות של סיסטמה עם שם ותמונה

מומלצי 2018
תיק אוכל תרמי דגם  - 2018גדול יותר ,איכותי יותר
בקבוק שתיה מנירוסטה עם קשית או בקבוק לאקן עם פקק ספורט
מגוון מתנות רחב במיוחד לכל תקציב
עיצובים חדשים ומרעננים מסטודיו העיצוב שלנו

בין לקוחותינו
מיקרוסופט ,טויוטה ,מטריקס ,משרד הבריאות ,מקורות ,בינת
אלטשולר שחם ,עמותת חיל האוויר ,רשות הגנים והטבע
המועצה לישראל יפה ,מגן דוד אדום ,מימון ישיר ,אמן מחשבים
אלוט תקשורת ,הצופים ,הנוער העובד והלומד ,פלקסטרוניקס
אבנט ,אבנטיס ,הישרדות ,האח הגדול ועוד

מתנה מספר 1

בקבוק עם קשית

מתנה מספר 2

39
ש"ח

בקבוק לאקן  450מל

45

ש"ח

בקבוק אקולוגי מפלדת אל-חלד ,לבן או כסוף
באישור מכון התקנים ,ללא ביספינול איי
נפח  500מל'  39 -ש"ח
נפח  750מל'  45 -ש"ח
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ,שם ותמונה

תוצרת ספרד ,בצבע לבן או כסוף
המתנה הנמכרת ביותר בישראל  7שנים ברציפות
נפח  450מל'  45 -ש"ח
נפח  600מל'  48 -ש"ח
נפח  750מל'  49 -ש"ח
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ,שם ותמונה

מתנה מספר 3

מתנה מספר 4

בקבוק תרמי שומר קור

59
ש"ח

הבקבוק התרמי שכבש את העולם ,שומר קור 24
שעות וחום עד  10שעות
נפח  500מל
עשוי נירוסטה  304עם דופן כפולה וואקום.
מתנה מושלמת לקיץ לתלמידי בית ספר
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ,שם ותמונה

תיק אוכל תרמי

45
ש"ח

תיק אוכל אקולוגי תרמי דגם 2018
תיק איכותי במיוחד ,גדול ועמיד
נוח לשימוש ,שומר על טריות ארוחת הבוקר
מתנה אידיאלית ושימושית מאוד
צבעים :כחול ,ורוד ,ירוק ואדום
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ,שם ותמונה
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מתנה מספר 5

מתנה מספר 6

45

קופסת אוכל מחולקת

ש"ח

תוצרת סיסטמה ניו זילנד
קופסת האוכל הנמכרת ביותר בישראל
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ושם
תמונה בתוספת  4ש"ח

תיק שרוכים אישי

ש"ח

תיק שימושי ונוח מאוד
מתנה אישית ומיוחדת לכל גיל
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ושם
תוספת להדפסת תמונה  4 -ש"ח

מחיר ללא הדפסה  25 -ש"ח

מתנה מספר 7

קלמר  3תאים

20

מתנה מספר 8

25

ש"ח

קופסת אוכל 975

49
ש"ח

קלמר שימושי במיוחד עם  3תאים
רוכסנים איכותיים
חמישה צבעים  -כחול ,אדום ,ירוק ,ורוד וסגול

קופסת אוכל מחולקת בנפח  975מל
תוצרת סיסטמה ניו זילנד
המחיר כולל הדפסת גרפיקה ,תמונה ושם

המחיר כולל הדפסת גרפיקה ושם

מחיר ללא הדפסה  35 -ש"ח
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מתנה מספר 9

בקבוק שתיה סיסטמה

25

ש"ח

בקבוק לחיץ ,תוצרת סיסטמה ניו זילנד
ארבעה צבעים במארז  -ירוק ,כחול ,ורוד ,סגול
ללא הדפסה
נפח  460מל'  25 -ש"ח
נפח  620מל'  26 -ש"ח
נפח  700מל'  28 -ש"ח

מארזי מתנה
בחרו  2מתנות
וקבלו  12%הנחה
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תבניות

בעמודים הבאים תמצאו חלק מתבניות העיצוב שלנו
שם התבנית הוא שם הילד/ה שמופיע בה
מומלץ לעיין במגוון השלם של התבניות באתר לאקן ,הכולל
עשרות תבניות ומתעדכן מעת לעת בתבניות חדשות
התבניות בפועל עשויות להיות מעט שונות מהמוצג באתר עקב
התאמת התבנית למוצר ולגודל ההדפסה
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הערות והמלצות

הקדימו להזמין  -בחלק מהמוצרים המלאי מוגבל ,ככל שאנו קרבים למסיבות הסיום העומס
אצלנו גדל במיוחד והכי חשוב ,השאירו לכם זמן לבדוק ולוודא שכל המתנות הגיעו והינן
תקינות .טרם ההזמנה ,ודאו איתנו שקיים מלאי מהמוצר הנבחר
מתלבטים בבחירת המתנה המתאימה ? ההמלצה שלנו הינה לבחור את אחד מהמוצרים
השימושיים ביותר  -בקבוק שתיה ,תיק אוכל או קופסת אוכל הם תמיד מתנה מנצחת והמוצרים
אצלנו הינם האיכותיים ביותר בשוק
להדפיס שם בלבד או שם ותמונה? מומלץ לבחור בגרפיקה ושם בלבד .תמונה לא מוצלחת או
לא עדכנית עלולה לגרוע מהמתנה בעיני הילד או הוריו .הדבר נכון במיוחד למוצרים המיועדים
לשימוש יום יומי עתידי כגון בקבוק שתיה או קופסת אוכל
עיצובים ותבניות  -התעדכנו באתר שלנו לגבי מגוון העיצובים ,אנו מוסיפים עיצובים חדשים מעת
לעת .חלק מהתבניות מיועדות להדפסת שם בלבד וחלקן מתאימות לשם או שם ותמונה .ניתן
לבחור תבנית אחידה או שתי תבניות לכל היותר ,בנים ובנות .ניתן להוסיף הקדשה ,שם הגן או
בית הספר ושנה
המחירים כוללים מע"מ ומתייחסים להזמנות מרוכזות של  20יחידות ומעלה .עלות משלוח לכל
הזמנה הינה  30ש"ח .ההזמנות מסופקות עם חברת שליחויות חיצונית שמספקת תוך  3ימי
עסקים למרבית האזורים בארץ
לביצוע הזמנה ,הורידו טופס הזמנה באתר ,מלאו את הפרטים ושלחו במייל חוזר עם רשימת
שמות
ודאו כי השמות מאוייתים נכון וציינו אם להדפיס שם פרטי בלבד או גם שם משפחה .בטופס
ישנן הנחיות גם למשלוח תמונות
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