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 Pret En Gros  Pret En Detail  

 Ex W fara tva  

euro/buc 

 Ex W fara tva 

euro/buc 

 B5600800IP3-

mc

Mapa de lux marca Pierre Cardin cu 

powerbank integrat, care are o capacitate de 

4000 mAh / 15,2 W. Folderul include 

blocnotes A4,30 foi cu linii punctate. 

Dimensiuni: folder 27×35×4cm, ambalaj 

35,5×28,5 ×5cm. 

87.74  €             104.41  €             

Promotionale Office & Mape 

nr ctr/cod 

articol 
poza articol specificatii tehnice 
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B5600400IP3-

mc

Mapă marca Pierre Cardin ,  fabricata din 

poliuretan cu clapetă magnetică, care este şi 

unitate USB de 8 GB. Mapa are o 

suprafaţă fină gravată şi detalii decorative 

roşii. Puteţi găsi un buzunar adecvat pentru 

tablete sau notebook

Dimensiuni: 24,5 × 1,7 × 32 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3

72.59  €             86.38  €               

20990-mc

Mapă din piele sintetică cu Powerbank 

de 5.000 mAh încorporat, cablu de 

încărcare USB, încărcător fără fir, buclă 

pentru pix, diverse sloturi pentru carduri, 

suport pentru tabletă şi smartphone şi 

suport pentru notiţe.

Dimensiuni: 25,7 × 32,7 × 3,3 cm
Dimensiune personalizare: 10 × 5

38.82  €             46.20  €               
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20123-mc

Mapă A4 din piele măcinată; Mapă A4 

pentru documente, fabricata din piele 

sintetică. Include un powerbank de 

5.000mAh, cablu USB, diferite buzunare, 

suport pentru pix, suport pentru telefon și 

tableta PC şi bloc notes.

Dimensiuni: 26,2 × 33,6 × 3,1 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10 cm

36.82  €             43.81  €               

92075-str

Mapa A5 din imitatie de piele cu baterie 

portabilă încorporată. Bateria cu litiu are o 

capacitate de 4.000 mAh, durata de viață ≥ 

500 de cicluri, cu intrare/ieșire 5V/1A și cablu 

USB/micro USB pentru a încărca bateria. 

Acest dosar conține un suport pentru pix (pix 

neinclus), un bloc detașabil cu 64 de foi 

dictando cu fildeș, mai multe compartimente 

pentru a facilita organizarea și suport pentru 

un smartphone. Placă personalizabilă cu 

finisaj de cauciuc pe exterior, LED interior și 

buton on/off. Livrat într-o cutie cadou.165 x 

225 x 25 mm | Placa: 55 x 35 mm | Cutie: 180 

x 240 x 35 mm 

35.59  €             42.35  €               
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20632-mc

Mapă cu inele DIN A4; Mapă din piele 

măcinată de înaltă calitate, cu inele şi 

închidere cu fermoar, cu buzunare, suport 

pentru cărţi de vizită, stilouri, smartphone şi 

compartiment pentru tabletă sau notebook şi 

bloc-notes.

Dimensiuni: 27,5 × 36,8 × 6 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

33.58  €             39.96  €               

20752-mc

Bloc-notes DIN A5 cu Powerbank 

integrat de 4000 mAh, cu buclă pentru 

pix, suport pentru telefon mobil şi cablu de 

încărcare USB. În îchizătorul magnetic 

cauciucat este integrat un LED, astfel logoul 

Dvs. va fi luminat în diferite culori. 
Dimensiuni: 16,3 × 3 × 22,5 cm
Dimensiune personalizare: 3 × 2

33.22  €             39.53  €               
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20637-mc

Mapa -Servietă A4 cu inele şi închidere cu 

fermoar, fabricata din cea mai fină piele 

măcinată, cu compartimente pentru cărţi de 

vizită, suport pentru pixuri, smartphone şi 

compartiment pentru tabletă sau notebook.

Dimensiuni: 28 × 36,8 × 6 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1cm

32.29  €             38.42  €               

 20486-mc

Mapă A5 cu powerbank ; Mapă 

elegantă în format A5, cu un powerbank de 

4000mAh, caiet pentru notiţe (128 pagini) şi 

diferite compartimente. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie. Dimensiuni: 

17,8 × 22,5 × 3,2 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 2

29.61  €             35.24  €               
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 B5600201IP3-

mc

Mapă Pierre Cardin A5, cu închidere 

magnetică cu o suprafaţă elegantă şi cusătură 

internă în aceeaşi culoare. Dosarul include 

buzunare pentru tabletă în dimensiune de 8 ", 

cărţi de vizită, carte de identitate, notiţe, 

caiet notiţe cu linii şi notepad

Dimensiuni: 23,5 × 18 × 1,5 cm, 

Dimensiune personalizare: 4,5 × 2 cm

27.23 €             32.40  €               

20122-mc

Mapă pentru documente, fabricata din 

imitație de piele. Include un powerbank de 

4.000mAh, cablu USB, diferite 

buzunare, suport pentru pix şi suport pentru 

telefon.

Dimensiuni: 15 × 24,5 × 2,7 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 5 cm

23.62  €             28.10  €               
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20636-mc

Mapă conferinţă DIN A4; Mapă A4 fabricată 

din piele măcinată de înaltă calitate 
cu buzunar, suport pentru cărţi de vizită, 

stilouri, smartphone şi compartiment pentru 

tabletă sau notebook, fermoar şi bloc-notes 

cu calendar.

Dimensiuni: 26,5 × 35 × 4,3 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

23.40  €             27.84  €               

20631-mc

Mapă conferinţă DIN A4; Mapă de mărime 

A4 fabricat din piele măcinată de înaltă 

calitate cu buzunar, suport pentru cărţi de 

vizită, stilouri, smartphone şi compartiment 

pentru tabletă sau notebook, are bloc-notes 

cu calendar.

Dimensiuni: 27 × 34,9 × 4 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

22.19  €             26.40  €               
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20630-mc

Mapă conferinţă DIN A4; Mapă A4 din piele 

măcinată de înaltă calitate cu închidere cu 

fermoar, cu buzunar, suport pentru cărţi de 

vizită, stilouri, smartphone, compartiment 

pentru tabletă sau notebook şi bloc/notes cu 

calendar. Personalizarea vă recomandăm prin 

gravura laser; Dimensiuni: 25,8 × 33,7 × 3 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1

21.53  €             25.62  €               

93581-str

Mapa A5 din 300D rPET cu încărcător 

wireless încorporat. Bateria are o 

capacitate de 5.000 mAh, putere 5 W, 
intrare / ieșire 5V / 2.1A și cablu USB tip C 

pentru încărcare. Mapa conține un buzunar 

interior pentru smartphone până la 6,5 ", 3 

sloturi pentru carduri, 4 lumini LED, buton de 

pornire / oprire, suport pentru pix (neinclus), 

smartphone și cablu USB, o agenda cu 

coperta din carton negru și 64 foi de fildeș. Pe 

față există, de asemenea, o zona ovală în 

negru pentru a indica zona de încărcare 

wireless. Livrata în cutie cadou din carton 

16.98  €             20.21  €               

8219/5/20223:58 PME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Promotionale -Office & Notesuri-1 corectat (1)Promotionale -

Office & Notesuri-1 corectat (1)MAPE 



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

93579-str

 Mapa Prezentare A4
Mapa 300 D rPET A4 cu fermoar. Căptușeală 

rPET 210D cu buzunare multiple, 

compartiment pentru smartphone de până la 

6,5 inci, suport pentru stilou (stiloul nu este 

inclus) și un notebook cu 20 de coli căptușite 

albe. Livrat într-o pungă nețesută 

16.98  €             20.21  €               

92038-str

 Mapa A4  imitație de piele cu buzunar 

frontal și fermoar. Interior cu mai multe 

buzunare și suport pentru pix (pixul nu este 

inclus). Conține un bloc cu 20 de foi dictando 

și un calculator dual-power din 8 cifre, cu o 

baterie LR1130 inclusă.250 x 345 x 20 mm 

16.88  €             20.09  €               
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20629-mc

Mapa A4 este fabricată din piele 

măcinată de înaltă calitate, cu 

buzunar, suporturi pentru cărţi de vizită, 

stilouri, smartphone şi bloc-notes cu calendar. 

Personalizarea o recomandăm prin gravura 

laser.

Dimensiuni: 24,5 × 33 × 1,8 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1cm 

16.31  €             19.41  €               

20635-mc

Mapă conferinţă DIN A4; Mapă A4, 

fabricată din piele măcinată de înaltă 

calitate cu buzunar, suport pentru cărţi de 

vizită, stilouri si smartphone şi suport bloc-

notes cu calendar.

Dimensiuni: 24,3 × 33,1 × 1,7 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

14.84  €             17.66  €               
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20634-mc

Mapă A5 cu inele şi închidere cu fermoar, 

din cea mai fină piele măcinată, cu 

suport pentru smartphone, pixuri, cu 

bloc/notes DIN A5.

Dimensiuni: 19,8 × 25,5 × 3,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm 

14.18  €             16.87  €               

92073-str

Mapa A4
Mapa A4 din 600D cu buzunar exterior pe 

față. Dosarul conține 4 inele de 20 mm în 

interior, care vă permit să atașați foi A4, un 

bloc cu 20 de foi dictando, un suport pentru 

pix (pix neinclus) și compartimente pentru 

accesorii (neincluse).260 x 340 x 35 mm 

13.14  €             15.64  €               
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92044-str

Mapa A4 din imitație de piele și 

microfibră, cu mai multe buzunare 

interioare, un bloc de 20 de file dictando și un 

suport pentru pix (nu este inclus). Placă 

disponibilă pentru personalizare.245 x 325 x 

40 mm | Placa: 16 x 45 mm 

12.54  €             14.92  €               

92069-str

Mapă A4 din plută, cu 20 de foi albe, suport 

pentru pix (nu este inclus) și elastic. Furnizat 

într-o husă nețesută. 239 x 307 x 17 mm | 

Husă: 285 x 350 mm 

12.49  €             14.86  €               
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93580-str

 Mapa Prezentare  II A4

Mapa 300D rPET A4 cu închidere elastică. 

Căptușeală rPET 210D cu buzunare multiple, 

suport pentru stilou (stiloul nu este inclus) și 

un notebook cu 20 de coli căptușite albe. 

Livrat într-o pungă nețesută 

12.41  €             14.77  €               

20633-mc

Mapă A5 cu închidere cu fermoar, 

realizata din cea mai fină piele măcinată, 

cu diferite buzunare pentru smartphone şi 

pixuri, inclusiv bloc-notes DIN A5.

Dimensiuni: 19 × 23,5 × 3 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1

12.37  €             14.72  €               
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92067-str

Mapă A4 din imitație de in și piele. Conține 

închidere magnetică cu placă personalizabilă, 

20 de foi dictando, suport pentru pix (pixul nu 

este inclus), buzunar pentru smartphone și 

suporturi pentru cabluri sau alte accesorii (nu 

sunt incluse). 233 x 310 x 18 mm | Placa: 50 x 

30 mm

12.23  €             14.55  €               

29081-mc

Geantă cu inele, cu clasor; Geantă 

documente HAPPY cu buzunare interioare 

practice şi mapă cu inele. Personalizarea vă 

recomandăm prin serigrafie.Dimensiuni: 35,5 

× 32 × 10,5 cm

Dimensiune personalizare: 17 × 12 mc

11.02  €             13.11  €               
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21011-cm

Mapă conferinţă neagră de mărimea A4, cu 

multe buzunare, cu port card şi bloc notes. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

serigrafie.

Dimensiuni: 25,5 × 34 × 2,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm 

10.17  €             12.10  €               

92066-str

Mapa - A5 din imitație de in și piele 
cu închidere magnetică. Acest folder include 

un bloc de 20 de foi dictando, suport pentru 

pix (nu este inclus) și alte compartimente 

pentru accesorii (nu sunt incluse). 183 x 252 x 

18 mm | Placa: 50 x 30 mm 

9.09  €               10.82  €               
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93788-str

Mapa Imitație de piele și poliester cu 

notepad A5 în interior. Aceasta mapa are 

închidere magnetică, buzunar exterior, 

buzunar interior și suport pentru pix (pix 

neinclus). Notepadul detașabil conține 160 de 

pagini simple. Acest produs personalizabil 

este furnizat într-o husa non-woven.155 x 215 

mm | Husa: 205 x 250 mm

9.06  €               10.78  €               

93734-str

Mapa din poliester cu bloc- notes A5 
detașabil în interior. Bloc-notesul detașabil 

are 160 de pagini simple. Dosarul are un 

buzunar interior și un suport pentru pix (nu 

este inclus). Livrat într-o husa nețesută.160 x 

220 mm | Husa: 205 x 250 mm

8.33  €               9.91  €                 
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28946-mc

Mapă din nylon cu fermoar. Această 

mapa fabricata din nylon 190T este 

disponibila în multe culori trendy, şi vă oferă 

spaţiu suficient şi pentru o tableta PC. Vine cu 

un bloc notes liniat şi un buzunar cu fermoar 

pe exterior. Personalizarea o recomandăm 

prin serigrafie.

Dimensiuni: 23 × 26,5 × 2 cm

Dimensiune personalizare: 14 × 7

5.23  €               6.22  €                 

21194-mc

Mapă pliabilă cu caiet de notițe și bandă 

elastică pentru închidere. Mapa are un caiet 

pentru notițe cu 80 de pagini, 20 de semne de 

carte în 5 culori diferite, notițe, două rigle, 

ascuțitoare, radieră și două creioane. 

Dimensiuni: 15,2 × 21 × 2,4 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

4.77  €               5.68  €                 
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92040-str

 Mapa A4
Mapa A4 din imitatie de piele și 800D cu 

interior din microfibră.245 x 315 x 15 mm 

7.67  €               9.13  €                 

92041-str

Mapa A4 din 600D cu închidere elastică. 

Dosarul conține un bloc de 20 de foi dictando, 

3 buzunare interioare și un suport pentru pix 

(pix  neinclus).240 x 325 x 15 mm 

7.51  €               8.94  €                 
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92072-str

Dosar A4 din microfibră și 210D cu un bloc -

notes cu 20 de foi dictando, buzunare pentru 

card, un compartiment pentru telefon mobil 

și un suport pentru pix (pixul nu este 

inclus) .240 x 315 x 15 mm 

5.55  €               6.61  €                 

92049-str

Mapa A4 din 600D cu 20 de pagini 

dictando, buzunar interior și suport pentru 

pix (pix  neinclus).240 x 320 x 10 mm 

4.82  €               5.73  €                 
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24905-mc

Mapă A4 cu bloc-notes; Mapă de format A4 
cu bloc-notes cu un compartiment şi cu un pix 

CrisMa. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.Stoc limitat 40 buc 

Dimensiuni: 32,8 × 25,5 × 1,2

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

3.31  €               3.94  €                 

92046-str

Mapa de carton A4 (450 g/m²) cu un bloc de 

20 de file simple de hârtie reciclată și suport 

pentru cărți de vizită. Pix inclus.230 x 320 x 

15 mm 

2.53  €               3.01  €                 
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93463-str

Mapa pentru documente din carton A4 (400 

g/m²) cu două buzunare interioare.230 x 307 

mm

0.74  €               0.88  €                 

22309-mc

Clipboard clasic A4 din carton reciclat, cu 

clemă robustă pentru siguranța 

documentelor, cu cârlig retractabil pentru 

agățare. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.

               1.61  € 1.92  €                 

Preturile sunt exprimate in euro/ buc , si nu contin transport si TVA.  Pentru comenzi de  peste 2500 euro se aplica preturile   en gros . 

Livrare pe baza de comanda ferma  confirmata , plata avans pe baza de factura proforma 

Contact: Domokos Lucretia, office@tester-consulting.ro ,  0749 198831

La cerere se asigura personalizarea 
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