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Nr Ctr 1587/ 22 08 2022

 Pret En Gros  Pret En Detail  

 Ex W fara tva  

euro/buc 

 Ex W fara tva 

euro/buc 

93598-str

 Notepad 

EMPIRE este un notepad A5 cu un design modern și 

minimalist, cu o tentă business. Coperta dură cu 

piele  și PU protejează interiorul, care se împarte 

inteligent în trei părți distincte cu un separator care 

vă permite să identificați fiecare parte. Cele 240 de 

pagini ale sale, dintr-un management durabil al 

pădurilor, sunt împărțite proporțional în pagini 

simple, linii și punctate. Designul său minimalist este 

completat de detaliul metalic de pe închidere, fiind 

caracteristic acestei linii de produse, pronunțându-i 

eleganța. Produsul este furnizat cu un suport pentru 

pix (pixul nu este inclus) și într-o cutie 

cadou.Notepad: 150 x 210 mm | Cutie: 197 x 28 x 262 

mm 

20.39 €               24.27 €              

Promotionale Office & Notesuri 

nr ctr/cod 

articol 
poza articol specificatii tehnice 
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93597-str

DYNAMIC este un notepad A5 gândit și conceput 

pentru a fi un obiect funcțional și practic, cu o notă 

de eleganță urbană. Conține două notepad-uri de 

scris diferite pe fiecare parte, care pot fi folosite și 

închise separat. Are un sistem de închidere cu 

magnet pe cureaua care înfășoară notepad-ul. Banda 

are o culoare diferită pe fiecare parte, permițând 

identificarea acesteia, conferind o anumită ireverență 

produsului. Materialul exterior este imitație de piele 

de înaltă calitate, texturată și netedă. Are 256 de 

pagini, dintr-un management durabil al pădurilor, 

care sunt împărțite proporțional între pagini simple și 

cu linii, identificabile prin bannerul exterior. 

Blocnotesul DYNAMIC este unic prin design dar și prin 

funcționalitate, unde dualitatea îl face un obiect 

perfect pentru fiecare moment al vieții de zi cu 

zi.Notepad: 150 x 210 mm | Cutie: 200 x 30 x 265 mm

19.51 €               23.22 €              
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B4000400IP3-

MC

Caiet notiţe de lux A5 Pierre Cardin cu copertă 

tare, marcator stralucitor, bandă de cauciuc cu metal, 

cu 196  pagini cu linii, 80 g. Ambalat într-o cutie de 

lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de autenticitate.

Dimensiuni: 20,5 × 14,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm

12.04 €               14.33 €              

93596-str

 Notepad GEOMETRIC este un notepad A5 cu copertă 

rigidă din PU și 256 de pagini liniate dintr-un 

management durabil al pădurilor. Designul copertei a 

fost inspirat din figuri geometrice bazate pe modele de 

iluzii optice. Banda elastică, care permite închiderea 

notepadului, marcajul și suportul pixului (pixul nu este 

inclus) întărește utilitatea acestui notepad. Mai mult 

decât un notepad, este un suport pentru comunicarea 

emoțiilor . Ceva foarte personal și unic.Notepad: 140 x 

210 mm | Cutie: 175 x 25 x 265 mm 

10.86 €               12.92 €              

3819/5/20223:57 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)NOTES



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

93737-str

Notepad A5 cu copertă rigidă din imitație de piele, cu 

256 de pagini liniate dintr-un management durabil al 

pădurilor. Întregul design de blocnotes a fost inspirat 

de elemente culturale, în acest caz faianța 

portugheză. Banda elastică care este pentru 

închiderea notepadului, semnul de carte și suportul 

pixului (pixul nu este inclus) întăresc funcționalitatea 

acestui blocnotes. Mai mult decât un blocnotes, este 

un mediu de comunicare elegantă și unică. Furnizat 

într-o cutie cadou.Notepad: 140 x 210 mm | Cutie: 

175 x 25 x 265 mm 

10.86 €               12.92 €              

 B3501201IP3-

mc

Caietul REPORTER și pixul automat CELEBRATION. 

Ceva pe care să scrieți și ceva cu care să scrieți. O 

combinație perfectă care va produce un zâmbet larg 

pe chipul fiecărui destinatar. Dimensiuni: pix: 4 × 0,6; 

notepad: 14,7 × 20,8 × 1,3 cm, Comanda minima 5 

buc 

Dimensiune personalizare: 4 × 0,6

Culori disponibile: rosu, gri, portocaliu,  verde, albastru

10.07 €               11.98 €              
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93724-str

Notepad A5 în imitație de piele, coperta dură și 

închidere magnetică. Acest Notepad are un suport 

pentru pix (pixul nu este inclus), 192 de pagini simple 

de fildeș și semn de carte. Se livrează într-o husa 

nețesută.148 x 210 mm | Husa: 185 x 240 mm 

8.82 €                 10.49 €              

93714-str

Set pix și notepad A5
Set cu pix și notepad A5.Pix din aluminiu cu clip de 

fier, mecanism de răsucire și scriere în albastru. 

Notepad A5 are o copertă tare, semn de carte, bandă 

elastică, buzunar interior și 160 de foi dictando cu 

fildeș. Set livrat într-o cutie cadou.Pix: ø10 x 138 mm 

| Notepad: 137 x 210 mm | Cutie: 190 x 240 x 30 mm

8.64 €                 10.28 €              
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93275-str

Notepad A5 cu coperta tare din fibre naturale de 

paie. Include o placă metalică care poate fi 

personalizată și adăugată pe coperta. Acest Notepad 

are 192 de pagini de fildeș dictando dintr-un 

management durabil al pădurilor. Livrat într-o cutie 

cadou kraft.150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm 

8.41 €                 10.01 €              

B4000501IP3-

mc

REPORTER Notepad A5, blue; Blocnotes Pierre Cardin 

bicolor A5, suprafața este din imitație de piele. 

Blocnotesul este echipat cu marcaj lucios cu placa 

metalica, 160 de pagini de linii punctate,80g.                                                             

Dimensiuni: blocnotes: 14,7×20,8×1,3cm, ambalaj : 

20,8×14,9×1,4cm. Disponibil pe albastru , rosu , gri         

7.59 €                 9.04 €                 
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28636-mc

Bloc notes cu linii, de marime A4. Închidere elastică, 

suport pentru pix.

Dimensiuni: 20,2 × 29,2 × 1,9 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

7.56 €                 9.00 €                 

MO6542-13-

mob

Caiet A5 cu 80 de file de hârtie de iarbă liniate și 

copertă din carton. Ideal pentru toate notițele dvs. în 

timpul ședințelor de la birou sau la școală. Hârtia de 

iarbă este un cadou promoțional conștient perfect. De 

la început până la sfârșit, procesul de producție este 

sustenabil și mai prietenos cu mediul decât hârtia 

tradițională pe bază de lemn . Fabricată în 

UE.Dimensiuni : 21X15X1,5 CM

6.82 €                 7.20 €                 
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MO6541-13-

mob 

Caiet A5 cu 80 de file de hârtie de iarbă, liniate, și 

copertă din carton. Ideal pentru toate notițele dvs. în 

timpul ședințelor de la birou sau la școală. Hârtia de 

iarbă este un cadou promoțional conștient perfect. De 

la început până la sfârșit, procesul de producție este 

sustenabil și mai prietenos cu mediul înconjurător 

decât hârtia tradițională pe bază de lemn . Fabricată în 

UE.Dimensiuni : 21X15X1,5 cm

6.82 €                 8.12 €                 

93593-str

 A5 Notepad

Notepad A5 cu plută și coperta dura PU, cu 192 de 

pagini de fildeș dictando. Acest notepad are o bandă 

elastică, semn de carte și suport pentru pix (pix 

neinclus). Se livrează într-o husa nețesută.140 x 210 

mm 

6.77 €                 8.05 €                 
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93795-str

Set cu pix și notepad A5 din imitatie de piele, cu 160 

de pagini simple, semn de carte și bandă elastică. 

Acest set personalizabil este furnizat într-o cutie cadou 

PP cu bandă elastică. Cerneală albastră.Pix: ø10 x 137 

mm | Notepad: 140 x 210 mm | Cutie: 155 x 214 x 13 

mm 

6.77 €                 8.05 €                 

93485-str

Notepad spiralat A5 cu coperta tare din bambus, 140 

de pagini reciclate dictando și suport pentru pix (pix 

inclus).135 x 180 mm 

6.45 €                 7.67 €                 
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93480-str

Notepad A5 cu coperta de plută, cu 160 de pagini de 

fildeș simple, semn de carte și bandă elastică. Se 

livrează într-o husa nețesută.137 x 215 mm | Husa: 

185 x 240 mm 

6.40 €                 7.61 €                 

MO9108-04-

mob

Agendă A5 cu copertă moale din PU. 160 de pagini 

liniate (80 de file). Închidere cu elastic și panglică 

asortate. Buzunar interior din spate care poate fi 

extins . Suport pentru pix în cotor.Dimensiuni: 

21X15,5X1,2 cm

6.00 €                 7.13 €                 
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93716-str

 A5 Notepad

Notepad A5 din imitație de piele cu 192 de pagini 

simple și suport pentru pix (pix inclus). Se livrează într-

o husa non-woven care se potrivește cu culoarea 

elasticului.Notepad: 140 x 210 mm | Pix: ø10 x 138 

mm | Husa: 185 x 240 mm 

5.55 €                 6.61 €                 

93268-str

Notepad A5 cu copertă tare și colțuri rotunjite 

realizate din fibre naturale de paie și pânză de 

bumbac. Acest notepad are 192 de pagini albe 

dictando, semn de carte, bandă elastică și suport 

pentru pix (pix neinclus).150 x 210 mm 

5.55 €                 6.61 €                 
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20088-mc

Bloc notes mărimea A5 cu 256 de pagini, copertă 

căptuşită şi spaţiu pentru 6 cărţi de vizită.

Dimensiuni: 14,5 × 21 × 2,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

5.76 €                 6.85 €                 
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MO9435-40-

mob

Caiet cu copertă din bambus și pix asortat. Cu spirală. 

140 de pagini simple (70 de file) din hârtie reciclată. 

Pix cu buton asortat, cu corp din bambus și accesorii 

din ABS. Buclă elastică pentru pix. Bambusul este un 

material natural, culoarea poate varia de la un 

produs la altul; Dimensiuni : 13X1,3X18 cm

5.47 €                 6.51 €                 

28909-mc

Trendy şi ecologic: bloc notes cu copertă din bambus, 

cu pix cu mină albastră şi 140 de pagini liniate, 

fabricate din hârtie reciclată.

Dimensiuni: 14,5 × 18 × 1,7 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm

5.36 €                 6.38 €                 
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MO6225-13-

mob 

Agenda GROWNOTEBOOK™ cu semințe de pin. 

Dăruiește un copac înapoi naturii cu această agendă 

din hârtie FSC produsă în mod sustenabil. Cu semințele 

de pin (pinus nigra) din interior, puteți oferi planetei 

un nou suflu de viață. Arborele plantat va crește 

aproximativ 30 cm pe an. Agendă A5 realizată din 

hârtie certificată FSC. Copertă cartonată. 144 de pagini 

liniate (72 de file). Cu spirală. Fabricată în 

UE.Dimensiuni : 14X21,2X1,5 CM

5.11 €                 6.08 €                 

93594-str

A5 Notepad

Notepad A5 cu coperta tare captusită cu material 

textil din denim. Acest Notepad are 192 de pagini 

dictando, bandă elastică, semn de carte, buzunar 

interior și suport pentru pix (pix neinclus).140 x 210 

mm 

4.83 €                 5.74 €                 

14819/5/20223:57 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)NOTES



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

93578-str

Set caiet A5 și pix din plută. Caiet cu 192 de pagini 

de fildeș cu linii. Pix cu cerneală albastră. Livrat într-o 

cutie de cadou neagră

4.73 €                 5.63 €                 

MO6202-13-

mob

Agendă A5 cu copertă de plută cu pagini liniate, 

inclusiv un pix cu corp de plută. Vârful, clema și 

butonul de apăsare ale pixului sunt realizate din 50% 

paie de grâu și 50% PP. Notebook-ul A5 are o bandă 

elastică pentru a menține notebook-ul închis atunci 

când nu este utilizat și o buclă mică în care puteți pune 

pixul. Întregul set este prezentat într-o cutie frumoasă 

de cadou.Dimensiuni : 14.5X21X1.5 cm

4.66 €                 5.55 €                 
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93087-str

Caiet A5 cu 192 de pagini de fildeș cu linii. Suport 

stilou (pixul nu este inclus), bandă elastică neagră și 

panglică marcaj. Conține buzunar interior, Articol 

ecologic 

4.57 €                 5.44 €                 

MO8108-03-

mob

Agendă A5 cu pix. Cu copertă tare din PU. 144 pagini 

liniate (72 de file). Bandă de închidere elastică de 

culoare asortată, buclă pentru pix și panglică. Pix cu 

bilă din metal cu buton, cu mină albastră.Dimensiuni : 

21X14,5X1,2 cm

4.53 €                 5.38 €                 
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93789-str

Notepad A5 cu coperta tare din imitație de piele. 

Acest notepad  are 280 de pagini de fildeș, suport 

pentru pix (nu este inclus) și bandă elastică. Se livrează 

într-o pungă non-woven.145 x 210 mm | Husa: 185 x 

240 mm 

4.98 €                 5.93 €                 

20087-mc

Bloc notes cauciucat, A5, cu o dungă de metal. 
Notesul are 96 de pagini, copertă căptuşită și 

închidere magnetică. Personalizarea v-o recomandăm 

prin serigrafie.

Dimensiuni: 14,5 × 21,3 × 2,8 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

4.56 €                 5.43 €                 
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MO6576-mob

Caiet A5 cu copertă tare 600D RPET, detalii din 

bambus, funcție de suport pentru smartphone. 160 

de pagini aliniate (80 de file). Hârtie reciclată groasă de 

70 g. Închidere elastică de culoare asortată, buclă 

pentru suport de pix și panglică pentru marcaj. Luați 

acest element esențial pentru birou cu dvs. la 

următoarea întâlnire. Aveți o întâlnire virtuală? Pliați 

suportul pentru telefon și puneți dispozitivul dvs. astfel 

încât să nu mai fie nevoie să îl țineți în 

mână.Dimensiuni: 21X14.5X1.8 cm

4.41 €                 5.24 €                 

22746-mc

Caiet A5 cu copertă din piele reciclată cu bandă 

elastică pentru închidere, semn de citire și 160 de 

pagini cu linii.

Dimensiuni: 14 × 1,6 × 21 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

4.36 €                 5.19 €                 
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MO9348-10-

mob

Agendă A5 cu pix tactil. Cu copertă tare din PU. 144 

pagini liniate (72 de file). Închidere elastică neagră și 

panglică asortată. Pix cu bilă touch-pencil de culoare 

asortată cu mină albastră.Dimensiuni : 14X1X21 cm

4.30 €                 5.12 €                 

93712-str

 A5 Notepad

Notepad A5 cu coperta tare din imitație de piele. 

Acest Notepad are 160 de pagini simple, bandă 

elastică și elastice capabile să țină pixuri , 

smartphone și carduri. Se livrează într-o pungă 

nețesută.150 x 210 mm | Husa: 185 x 240 mm 

4.23 €                 5.03 €                 
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93799-str

Notepad A5 cu coperta tare din imitație de piele. 

Acest notepad are 192 de pagini dictando, suport 

pentru pix (nu este inclus) și bandă elastică.140 x 210 

mm 

4.16 €                 4.95 €                 

93486-str

 Notepad de buzunar A6
Notepad cu spirala cu coperta din bambus, 140 de 

pagini reciclate dictando și suport pentru pix (pix 

inclus).105 x 148 mm 

4.00 €                 4.76 €                 
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93277-str

Notepad A5 cu coperta de plută și panza în partea 

inferioară a copertei. Acest Notepad are 192 de pagini 

de fildeș dictando din gestionarea durabilă a pădurilor 

și suport de pix (pix neinclus). Livrat în plic de hârtie 

kraft cu autocolant. 140 x 210 mm 

3.90 €                 4.64 €                 

93592-str

A5 Notepad

Notepad A5 cu coperta tare PU PU și 160 de pagini 

dictando. Acest Notepad are o bandă elastică, semn 

de carte, buzunar interior și suport pentru pix (pix 

neinlcus).140 x 210 mm

3.85 €                 4.59 €                 
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27636-mc

Bloc notes cu linii, de mărime A5 şi buclă pentru pix. 

Se închide cu bandă elastică.

Dimensiuni: 13,9 × 21 × 2,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm 

3.85 €                 4.58 €                 

21363-mc

Caiet de notițe A5, cu 260 pagini pătrate, cu semn de 

carte și un buzunar micuț pentru pix.

Dimensiuni: 14,6 × 1,8 × 21 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3

3.74 €                 4.45 €                 
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22385-mc

Caiet elegant de notițe, A5, copertă din PU, 192 coli 

liniate, semn de carte și suport pix.

Dimensiuni: 14,3 × 21,1 × 3,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

3.62 €                 4.31 €                 

93276-str

Notes A5 cu coperta tare rPET. Acest Notepad are 

192 de pagini de fildeș dictando dintr-o gestionare 

durabilă a pădurii, semn de carte, bandă elastică și 

buzunar interior.140 x 210 mm

3.56 €                 4.24 €                 
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93790-str

Notepad A5 cu coperta tare din imitatie de piele. 

Acest Notepad are 160 de pagini simple și o bandă 

elastică. Se livrează într-o husa nețesută.150 x 210 

mm | Husa: 185 x 240 mm 

3.43 €                 4.08 €                 

93577-str

Agenda A5
Caiet A5 din PET reciclat cu tratament antibacterian, 

conform certificării ISO 20743. Conține 160 de pagini 

de fildeș cu linii, bandă elastică și panglică marcaj

3.35 €                 3.98 €                 
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23445-mc

Caiet cu elastic pentru închidere, 120 pagini liniate, cu 

un compartiment suplimentar pe partea interioară a 

copertei.

Dimensiuni: 13,8 × 18,8 × 1,7 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

3.33 €                 3.70 €                 

MO6220-01-

mob

Agendă A5 cu copertă din PU reciclat și 80 de pagini 

liniate, închis cu o bandă elastică și semn de carte 

panglică. Are panglică pentru a ține evidența locurilor 

unde se află cele mai recente note și o buclă care ține 

pixul. Aceasta este una dintre agendele noastre clasice 

și esențiale pentru școală sau muncă, îmbunătățită cu 

o husă din PU reciclată.Dimensiuni: 21X14.5X1.6 cm

3.30 €                 3.70 €                 
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21357-mc

Caiet notițe A5 cu copertă din pâslă, 160 de pagini cu 

pătrățele, semn de carte și închidere cu elastic.

Dimensiuni: 14,5 × 1,5 × 21 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10

3.30 €                 3.70 €                 

MO8712-13-

mob

Agendă A5 cu copertă din in cu copertă tare. 192 

pagini liniate (96 file). Închidere elastică contrastantă 

și panglică.Dimensiuni: 21X14,5X1,4 CM

3.30 €                 3.92 €                 
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93719-str
Notepad de plută A5 cu 160 de pagini de fildeș 

simple ( veline )și panglică de marcă.140 x 210 mm
3.23 €                 5.17 €                 

MO9623-03-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din plută. 192 pagini 

liniate (96 file). Închidere elastică, panglică asortată și 

buclă pentru pix. Pluta este un material 100% natural. 

Din cauza texturii și porozității suprafeței, rezultatul 

final al personalizarii poate varia de la un articol la 

altul.Dimensiuni: 14,5X1,5X21 cm

3.18 €                 3.78 €                 
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20867-mc

Caiet notiţe A5 cu 160 pagini cu pătrăţele, semn de 

carte și elastic pentru închidere cu funcţie de suport 

pentru pixuri. Personalizarea v-o recomandăm prin 

tampografie.

Dimensiuni: 14,2 × 21 × 1,8 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10

3.15 €                 3.75 €                 

93713-str

Notepad A5 în imitație de piele. Acest Notepad are 

192 de pagini simple și suport pentru pix (pix 

neinclus). Se livrează într-o husa nețesută care se 

potrivește cu elasticul.140 x 210 mm | Husa: 185 x 

240 mm

3.10 €                 3.69 €                 
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MO8109-03-

mob

Agendă A6 cu pix. Cu copertă tare din PU. 144 pagini 

liniate (72 de file). Bandă de închidere elastică de 

culoare asortată, buclă pentru pix și panglică. Pix cu 

bilă din metal cu buton, cu mină albastră.Dimensiuni: 

14,5X10X1,2cm

3.10 €                 3.69 €                 

MO8554-03-

mob

Bloc de notițe A7 cu pix. Husă din PU cu suport 

pentru pix. 60 de file simple, preperforate. Pix cu bilă 

din metal asortat cu buton. Mină albastră.Dimensiuni : 

11,5X9,5X1,2 cm

3.10 €                 3.69 €                 
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KC7013-03-

mob

Carnet din hârtie reciclată cu pix și spirală. 140 de 

pagini simple (70 de file) din hârtie reciclată. Buclă 

elastică neagră pentru pix. Pix din carton reciclat și 

accesorii din plastic biodegradabil. Mină albastră.                                                                      

Dimensiuni: 26X19 CM

3.06 €                 3.64 €                 

93269-str

Notepad A5 cu coperta tare din PU fluorescent. 

Acest Notepad are 192 de pagini albe dictando cu 

bordură neagră, semn de carte și bandă elastică.140 x 

210 mm 

3.00 €                 4.81 €                 
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93419-str

Notebook B6 cu spirală cu copertă tare kraft și 140 

de pagini simple din piatră de 120g/m². Acest 

notepad are un magnet pe capac, care funcționează 

ca un suport pentru pix  (pix neinclus).130 x 180 mm

3.00 €                 4.81 €                 

MO6532-06-

mob

Agendă A5 cu copertă din RPET și cu 160 de pagini 

liniate (80 de coli). Această agendă este ideală pentru 

toate notițele în timpul ședințelor de la birou sau la 

școală. Articolele fabricate din plastic PET reciclat 

reprezintă un cadou promoțional conștient 

perfect.Dimensiuni : 14X21 cm

2.97 €                 3.53 €                 

31819/5/20223:57 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)NOTES



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

93775-str

Notepad A5 cu 160 de pagini de fildeș simple, 

buzunar interior, semn de carte, bandă elastică și 

coperta dura in culoare metalică (auriu sau 

argintiu).137 x 210 mm 

2.79 €                 3.32 €                 

93717-str

 A5 Notepad

Notepad A5 cu coperta tare din imitație de piele. 

Acest Notepad are 160 de pagini dictando, semn de 

carte, bandă elastică și suport pentru pix (pixul nu 

este inclus).  140 x 210 mm 

2.76 €                 3.28 €                 
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21359-mc

Caiet notițe A5 cu copertă din pânză, Caiet notițe 

A5 cu copertă tare, 160 de pagini cu pătrățele, semn 

de carte, închidere cu elastic și buclă pentru pix. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.Dimensiuni: 14,2 × 1,5 × 21,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

2.93 €                 2.85 €                 

20377-mc

Notes cu copertă din PVC; Tot de ce aveţi nevoie: bloc 

notes cu 160 pagini, pix metalic inclus, copertă din PVC 

cu buzunar transparent pentru smartphone cu ieşire 

pentru căşti, cu mai multe compartimente adiţionale. 

Personalizarea v-o recomandăm prin serigrafie.

Dimensiuni: 16 × 21,6 × 1 cm

Dimensiune personalizare: 8 × 8 cm

2.74 €                 3.26 €                 
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MO6141-06-

mob

Acest notebook A5 are coperta moale din PU 

antibacteriană cu un aditiv special (nano argint) care 

împiedică bacteriile să rămână pe suprafața 

notebook-ului. Cu 96 de pagini liniate (70 gr) aveți 

suficient spațiu pentru a nota toate lucrurile 

importante. Închiderea cu bandă elastică asigură 

faptul că notebook-ul rămâne închis atunci când 

călătoriți, iar semnul de carte panglică vă permite să 

găsiți cu ușurință cea mai recentă notă. ISO 

22196.Dimensiuni : 21X14X1,6 cm

2.71 €                 2.85 €                 

MO9536-03-

mob

Agendă cu copertă din carton reciclat. Cu spirală. 140 

de pagini de hârtie minerală (70 de file). Hârtia 

minerală este fabricată din calcar (carbonat de calciu) 

și HDPE (rășină de polietilenă) folosită ca liant. 

Rezistent la apă și la grăsimi. Hârtia minerală este 

biodegradabilă - se transformă în var.Dimensiuni: 

13X18,5 cm

2.71 €                 3.22 €                 
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MO9966-05-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din RPET 600D. 160 de 

pagini liniate (80 de file) din hârtie reciclată. 

Închidere elastică și panglică asortate.Dimensiuni : 

21X14X1,3 cm

2.70 €                 3.21 €                 

20826-mc

Caiet notiţe cu copertă din plută, format A5, cu 160 

de pagini liniate, semn de carte şi şnur elastic pentru 

închidere.Dimensiuni: 14 × 21 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10

Dimensiuni: 14 × 21 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 10 × 10

2.68 €                 3.18 €                 
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MO9860-13-

mob

Caiet A5 cu copertă moale din plută. 192 de pagini 

liniate (96 de file) din hârtie reciclată. Pluta este un 

material 100% natural. Din cauza naturii sale 

structurale și a porozității suprafeței, rezultatul finalal 

al personalizarii fiecărui articol poate varia.

Dimensiuni: 14,5X1,5X21 cm

2.65 €                 3.15 €                 

93491-str

 A5 Notepad

Notepad A5 cu 160 de pagini de fildeș, coperta dura, 

buzunar interior, semn de carte, bandă elastică și 

suport pentru pix (pix neinclus).137 x 210 mm 

2.63 €                 3.13 €                 
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93494-str

A5 Notepad

Notepad A5 cu 160 de pagini de fildeș dictando, 

buzunar interior, copertă dura, semn de carte și 

bandă elastică.137 x 210 mm 

2.60 €                 3.09 €                 

20186-mc

Bloc notes cu notiţe autoadezive în diferite culori. 

Personalizarea v-o recomandăm prin serigrafie.

Dimensiuni: 10,4 × 14,5 × 1,2 cm

Dimensiune personalizare: 7 × 5 cm

2.35 €                 2.79 €                 
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20315-mc

Agendă cu 80 de file (160 foi liniate) cu copertă din 

imitaţie de piele, cu închidere prin bandă elastică.

Dimensiuni: 8,8 × 14,3 × 1,8 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.35 €                 2.79 €                 

93474-str

Agenda A5 din PP cu tratament antibacterian, 

conform certificării ISO22196. Conține 160 de pagini 

liniate din hârtie albă reciclată.14 x 21,3cm, articol 

ecologic 

2.32 €                 2.76 €                 
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28759-mc

Bloc notes de mărimea A5 cu 160 pagini liniate, cu 

copertă din PU, cu semn de carte şi şnur elastic. 

Personalizarea v-o recomandăm prin print UV-LED.

Dimensiuni: 14 × 21 × 1,3 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.28 €                 2.71 €                 

93595-str

 A5 Notepad

Notepad cu coperta dura A5 cu 160 de pagini punctate 

cu fildeș. Acest bloc-notes are o bandă elastică, semn 

de carte, buzunar interior și suport pentru pix (pix 

neinclus).137 x 210 mm 

2.60 €                 3.09 €                 
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MO8360-03-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din PU. 192 pagini de 

matematică (96 file). Închidere elastică de culoare 

asortată și panglică de marcaj. Dimensiuni: 

21X14X1,41 cm

2.49 €                 2.96 €                 

93482-str

Notepad cu spirala B6 cu 160 de pagini reciclate 

liniate, coperta tare și suport pentru pix (pix 

inclus).125 x 180 mm 

2.38 €                 2.84 €                 
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21811-mc

Notes A5 cu copertă din plută, cu 160 pagini 

punctate (70g/m2).

Dimensiuni: 13,7 × 20,6 × 1,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.30 €                 2.74 €                 

MO9684-48-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din carton reciclat. 160 de 

pagini liniate (80 de file). Închidere elastică si panglică 

colorata.Dimensiuni: 21X14X1,1 cm

2.29 €                 2.73 €                 
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 21799-mc

Notes A5 cu copertă din carton reciclat, semn de 

carte, 160 pagini punctate (70g/m2) și bandă 

elastică.Dimensiuni: 14 × 21,1 × 1,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.23 €                 2.65 €                 

22388-mc

Caiet A5 cu copertă artizanală, semn de carte, foi 

linate, și buclă pentru pix. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie.

Dimensiuni: 14,1 × 1,5 × 21 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.23 €                 2.65 €                 
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22387-mc

Caiet de notițe A5, spiralat, 120 pagini blank, semne 

de carte, riglă și bandă elastică pentru închidere.

Dimensiuni: 15,1 × 21 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.23 €                 2.65 €                 

21433-mc

Notițe în copertă din carton ecologic, cu un buzunar 

pentru carduri, 40 de pagini goale și un pix potrivit. 

Personalizarea v-o recomandăm prin serigrafie.

Dimensiuni: 32 × 23 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

2.20 €                 2.62 €                 
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MO1804-03-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din PU. 192 pagini liniate 

(96 file). Închidere cu elastic și panglică de culoare 

asortată.Dimensiuni: 21X14X1,6 cm

2.19 €                 2.60 €                 

MO9859-03-

mob 

Agendă din plută cu pix. Agenda din plută cu copertă 

moale. Cu spirală. 140 de pagini liniate (70 de file) din 

hârtie reciclată. Pix cu buton asortat, cu corp din 

carton reciclat și accesorii din PLA de porumb. Cu mină 

neagră. Buclă elastică pentru pix. Pluta este un 

material 100% natural. Din cauza naturii sale 

structurale și a porozității suprafeței, rezultatul finalal 

al personalizarii fiecărui articol poate varia.Dimensiuni 

: 18X13X0,7 cm

2.05 €                 2.44 €                 
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AR1804-03-

mob

Agendă A5 cu copertă tare din PU. 192 de pagini 

simple (96 de file). Închidere cu elastic și panglică de 

culoare asortată.Dimensiuni : 21X14X1,6 cm

2.11 €                 2.51 €                 

93481-str

Agenda A5 cu 160 de pagini de hârtie reciclată 

liniate și coperta tare. Conține panglică ca semn de 

carte și bandă elastică potrivită culorii.13,7 x 21,0 cm

2.02 €                 2.41 €                 
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21364-mc

 

Caiet de notițe A6, cu 260 pagini cu pătrate, cu semn 

de carte și un buzunar micuț pentru pix.

Dimensiuni: 8,8 × 1,7 × 14 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm

2.01 €                 2.39 €                 

93487-str

Notepad A5 cu 160 de pagini simple, copertă din 

imitație de piele, semn de carte și bandă elastică.140 

x 210 mm 

1.99 €                 2.37 €                 
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20582-mc

Notes mare cu copertă ecologică cu 80 pagini cu 

pătrăţele şi bandă elastică pentru închidere. Este 

livrat cu un pix. Personalizarea v-o recomandăm prin 

serigrafie.

Dimensiuni: 14,8 × 1,1 × 21 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.98 €                 2.35 €                 

93720-str
Notepad de plută A6 cu pagini simple de fildeș și 

semn de carte.90 x 142 mm
1.94 €                 2.31 €                 

47819/5/20223:57 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)NOTES



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

MO9213-03-

mob

Caiet cu notițe autocolante și pix. Copertă moale, din 

carton reciclat. 140 de pagini liniate (70 de file). 

Blocuri de notițe autocolante galbene de dimensiuni 

mari și medii și 4 markere de pagină de culori diferite. 

Pix cu buton asortat, realizat din carton reciclat cu 

accesorii ABS. Mina de culoare neagră. Închidere 

elastică.Dimensiuni : 10X1,2X14 cm

1.93 €                 2.30 €                 

KC7012-03-

mob

Carnet B6 din hârtie reciclată cu pix și spirală. 140 de 

pagini simple (70 de file) din hârtie reciclată. Buclă 

elastică neagră pentru suport pix. Pix din carton 

reciclat și accesorii din plastic biodegradabil. Mină 

albastră.

Dimensiuni: 18X13X0,8 cm

1.87 €                 2.23 €                 
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MO9857-03-

mob

Bloc de notițe A6 cu copertă din plută. Cu spirală. 70 

de file liniate din hârtie reciclată. Pix cu bilă asortat cu 

buton, cu corp din carton reciclat și accesorii din PLA 

de porumb. Cu mină neagră. Închidere elastică și bucla 

pentru pix. Pluta este un material 100% natural. Din 

cauza naturii sale structurale și a porozității suprafeței, 

rezultatul final al personalizarii fiecărui articol poate 

varia. Dimensiuni: 14X9X0,7 cm

1.80 €                 2.14 €                 

MO6528-03-

mob

Agendă A6 cu copertă din bambus și 70 de file de 

hârtie reciclată. Include un pix cu bilă reciclat asortat, 

cu vârf și clip PLA. Notează-ți toate însemnările 

importante în timpul ședințelor de la serviciu cu acest 

articol de birou util. Coperta din bambus îi conferă o 

notă naturală plăcută. Atât pixul, cât și hârtia sunt 

fabricate din hârtie reciclată, ceea ce face acest produs 

o alegere sustenabilă. Pixul are cerneală albastră. 

Bambusul este un produs natural, pot exista ușoare 

variații de culoare și dimensiune pentru fiecare articol, 

ceea ce poate afecta rezultatul final al 

decorului.Dimensiuni: 14.6X9 cm

1.72 €                 2.05 €                 
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21358-mc

Caiet notițe A6 cu copertă din pâslă, 160 de pagini 

cu pătrățele, semn de carte și închidere cu elastic.

Dimensiuni: 9 × 1,5 × 14 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 6

1.71 €                 2.04 €                 

93736-str
Notepad A6 cu 200 de pagini dictando, pagini cu 

curcubeu și bandă elastică.90 x 140 mm 
1.71 €                 2.04 €                 

50819/5/20223:57 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)NOTES



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

93708-str

 B6 Notepad

Notepad cu spirală B6 cu 120 de pagini reciclate 

liniate și coperta tare din carton cu suport pentru pix 

(pixul nu este inclus).140 x 180 mm 

1.68 €                 2.05 €                 

93272-str

Notepad A4 cu coperta de carton (250 g/m²) și 

colțuri rotunde. Conține 80 de pagini simple și cusute 

din hârtie reciclată din gestionarea durabilă a 

pădurilor.210 x 300 mm 

1.58 €                 1.88 €                 
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20827-mc

Caiet notiţe cu copertă din plută, format A6, cu 160 

de pagini liniate, semn de carte şi şnur elastic pentru 

închidere.

Dimensiuni: 9 × 14 × 1,4 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 10

1.57 €                 1.86 €                 

IT3775-mob 

Caiet de notițe B6 din hârtie reciclată cu stilou 

asortat și cu spirală. 140 de pagini simple (70 de file) 

din hârtie reciclată. Buclă elastică pentru suport pix în 

culoare asortată. Pix cu buton, cu corp din carton 

reciclat și accesorii din plastic biodegradabil de 

culoare asortată. Mină albastră.Dimensiuni: 

18X13X0,7 cm

1.56 €                 1.85 €                 
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21361-mc

Caiet notițe A6 cu copertă din pânză, Caiet notițe 

A6 cu copertă tare, 160 de pagini cu pătrățele, semn 

de carte, închidere cu elastic și buclă pentru pix. 

Personalizarea v-o recomandăm prin serigrafie.

Dimensiuni: 9,3 × 1,5 × 14,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm 

1.54 €                 1.83 €                 

MO7431-04-

mob

Agendă A6 cu copertă tare, realizata din hârtie 

reciclată. 192 de pagini simple (96 de file). Închidere 

elastică.Dimensiuni: 14X9X1,4 cm

1.47 €                 1.74 €                 
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20581-mc

Notes mic cu copertă ecologică, cu 80 pagini cu 

pătrăţele şi bandă elastică pentru închidere. Este livrat 

cu un pix. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.

Dimensiuni: 9,7 × 1,1 × 14 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.46 €                 1.74 €                 

 22394-mc

Caiet A6 cu copertă meșteșugărească;Caiet A6 cu 

copertă artizanală, semn de carte, foi liniate, și buclă 

pentru pix. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.                                                    Dimensiuni: 

9,1 × 1,5 × 14,1 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.46 €                 1.74 €                 
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20581-mc

Notes mic cu copertă ecologică, cu 80 pagini cu 

pătrăţele şi bandă elastică pentru închidere. Este 

livrat cu un pix. Personalizarea vă recomandăm prin 

serigrafie.

Dimensiuni: 9,7 × 1,1 × 14 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.42 €                 1.69 €                 

28367-mc

Caiet de buzunar cu 160 pagini, cu închidere prin 

bandă elastică, cu copertă din PU. Personalizarea v-o 

recomandăm prin print UV-LED.

Dimensiuni: 7,8 × 12,6 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.39 €                 1.65 €                 
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93715-str

 B6 Notepad

Caiet cu spirală B6 cu 120 de pagini simple reciclate și 

copertă din hartie ecologica. Acest caiet include un 

suport pentru pix și pix. 130 x 177 mm 

1.29 €                 1.54 €                 

IT3789-03-

mob

Caiet de notițe din hârtie reciclată cu stilou asortat și 

cu spirală. Buclă elastică pentru suport pix în culoare 

asortată. Pix cu buton, cu corp din carton reciclat și 

accesorii din plastic biodegradabil de culoare asortată. 

Mină albastră.                                                  Dimensiuni: 

14X9X0,7 cm

1.24 €                 1.48 €                 
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MO6116-12-

mob

Agendă A5 cu copertă moale din PU. 120 de pagini 

simple (60 de file). Cu buclă elastică de culoare 

asortată pentru suportul pix.Dimensiuni: 14X21X0.7 

cm

1.24 €                 1.48 €                 

20497-mc

Caiet cu inele, cu copertă ecologică, 70 de pagini 

pentru "to do list" cu pix.                                            

Dimensiuni: 9 × 14,4 × 0,9 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3

1.20 €                 1.43 €                 
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MO1800-10-

mob 

Agendă A6 cu copertă tare din PU. 192 pagini 

aliniate (96 file). Închidere cu elastic și panglică de 

culoare asortată.Dimensiuni: 14X9X1,5 cm

1.20 €                 1.42 €                 

93709-str

Notepad de buzunar

Notepad de buzunar, cu 160 de pagini reciclate 

simple și coperta tare. Acest bloc  notes are o bandă 

elastică și un semn de carte.100 x 140 mm 

1.19 €                 1.41 €                 

58819/5/20223:57 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)NOTES



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

MO9867-13-

mob

Caiet A5 cu copertă din carton reciclat. Cu cotor 

cusut. 160 de pagini simple (80 de file), realizate din 

hârtie reciclată.Dimensiuni: 21X14X0.5 cm

1.15 €                 1.37 €                 

93439-str
Notepad A5 cu 80 de pagini reciclate liniate și 

coperta de carton cu buzunar interior.144 x 210 mm 
1.09 €                 1.30 €                 
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93273-str

Notepad A5 cu coperta de carton (250 g/m²) și 

colțuri rotunde. Conține 80 de pagini simple și cusute 

din hârtie reciclată din gestionarea durabilă a 

pădurilor.140 x 210 mm 

1.08 €                 1.29 €                 

93732-str

Notepad de buzunar cu 160 de pagini dictando, 

coperta din imitație de piele, semn de carte și bandă 

elastică.90 x 140 mm 

1.03 €                 1.22 €                 
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MO7626-48-

mob

Caiet de notițe din hârtie reciclată cu pix. Copertă din 

hârtie moale cu suport pentru pix. 160 de pagini liniate 

(80 de file). Pix cu buton realizat din carton reciclat și 

plastic biodegradabil. Mină albastră. Dimensiuni: 11 X 

8,5 X 0,9 cm

1.02 €                 1.21 €                 

93427-str

Notepad de buzunar cu spirala cu 120 de pagini 

simple reciclate, coperta tare și suport pix (pix 

inclus).105 x 145 mm 

1.03 €                 1.23 €                 
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93425-str

Notepad de buzunar cu 160 de pagini simple, coperta 

din imitație de piele, semn de carte și bandă elastică.                                                                          

90 x 140 mm 

1.03 €                 1.22 €                 

93707-str

 Notepad de buzunar

Notepad cu spirala cu 120 de pagini reciclate 

dictando, coperta tare și bandă elastică.100 x 140 

mm

0.98 €                 1.16 €                 
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23447-mc

Bloc notes cu 160 de pagini albe, pentru notiţe, 

desene şi multe altele. Personalizarea v-o 

recomandăm prin tampografie.

Dimensiuni: 25,8 × 18,4 × 1 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 3 cm

0.95 €                 1.13 €                 

93422-str

Notepad A7 cu copertă de carton, 140 de pagini 

simple reciclate și bandă elastică. Include un creion 

cu radiera.82 x 105 mm

0.92 €                 1.10 €                 
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93495-str

A5 Notepad

Notepad A5 cu 80 de pagini dictando și coperta din 

carton flexibil.140 x 210 mm

0.88 €                 1.05 €                 

MO9868-13-

mob 

Caiet A6 cu copertă din carton reciclat. Cu cotor 

cusut. 160 de pagini simple (80 de file), realizate din 

hârtie reciclată.Dimensiuni: 14.5X10X0.5CM

0.79 €                 0.94 €                 
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93274-str

Notepad A6 cu coperta de carton (250 g/m²) și 

colțuri rotunde. Conține 80 de pagini simple și cusute 

din hârtie reciclată din gestionarea durabilă a 

pădurilor.100 x 145 mm 

0.64 €                 0.76 €                 

93711-str

 B7 Notepad

Notepad B7 cu 120 de pagini simple reciclate și 

coperta de carton.85 x 125 mm 

0.63 €                 0.75 €                 
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93476-str
Notepad cu spirala A7 cu 170 de pagini simple și 

coperta din PP semi-rigid.78 x 108 mm 
0.62 €                 0.74 €                 

93462-str
Agenda B7 cu 60 de pagini liniate din hârtie reciclată 

și coperata din carton.9,3 x 12,5cm; articol ecologic 
0.49 €                 0.58 €                 
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93461-str
Notepad B7 cu 60 de pagini simple reciclate și 

coperta de carton.93 x 125 mm 
0.45 €                 0.54 €                 

Memo Stick & Set papetarie

22843-mc

Setul de notiţe autoadezive conţine bloc notes galben 

şi albastru de 200 de file autoadezive şi 200 de foi de 

marcat în 8 culori diferite. Partea interioară a 

copertei poate fi folosită şi ca port cărţi de vizită. 

Personalizarea vă recomandăm prin tampografie

2.96 €                 3.52 €                 
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TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

MO6235-06-

mob

Set Bloc Memo cu coperți moi, 25 etichete adezive cu 

semințe de iarbă și evidențiatoare în 3 culori. La fel 

ca la blocknotes - urile tradiționale galbene, puteți face 

notițe pe hârtie și le puteți lipi undeva la vedere, astfel 

încât să nu le uitați. După ce ați folosit toate cele 25 de 

markere și notes-uri de hârtie, puteți planta coperta în 

sol. O selecție de semințe de flori sălbatice de pajiște 

va crește și va oferi acestui obiect un nou scop. Un 

obiect de birou cu adevărat ecologic și sustenabil. 

Fabricat în UE. Dimensiuni : 10X7,2X0,9 cm

2.31 €                 2.74 €                 

93792-str

Set de birou cu blocnotes (160 de pagini reciclate), 6 

seturi de sticky notes (câte 25 de file fiecare), riglă de 

12 cm, 1 pix (hârtie artizanală), suport pentru card de 

vizită și coperta din carton cu bandă elastică.110 x 153 

mm

2.11 €                 2.51 €                 
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TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

MO6234-06-

mob 

GROW ME

Bloc Memo cu coperți moi și 50 sticky notes cu 

semințe de iarbă. La fel ca blocknotes - urile 

tradiționale galbene, puteți face notițe pe hârtie și le 

puteți lipi undeva la vedere, astfel încât să nu le uitați. 

După ce ați folosit toate cele 50 de markere și notes-

uri de hârtie, puteți planta coperta în sol. O selecție de 

semințe de flori sălbatice de pajiște va crește și va 

oferi acestui obiect un nou scop. Un obiect de birou cu 

adevărat ecologic și sustenabil. Fabricat în UE.

Dimensiuni : 10X7,2X0,6 cm 

2.04 €                 2.42 €                 

93793-str
Sticky notes cu 12 seturi (40 foi fiecare) și coperta de 

carton.85 x 132 x 15 mm
2.04 €                 2.43 €                 
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TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

23333-mc

Dozator Sticky-notes, Doar ajustaţi hârtia la lungimea 

dorită, rupeţi-o si lipiţi-o la locul dorit. Hârtia se 

lipeşte pe aproape toate suprafaţele. Personalizarea 

vă recomandăm prin tampografie.Dimensiuni: 6,5 × 8 

× 4,4 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1

1.91 €                 2.27 €                 

MO9855-13-

mob

Set de blocnotes autocolante din 3 piese cu copertă 

din plută tare. Blocnotes autocolant galben cu 50 de 

file mari și 25 de file medii și 5 markere de pagină de 

culori diferite. Pluta este un material 100% natural. Din 

cauza texturii și porozității suprafeței, rezultatul final al 

personalizarii poate varia de la un articol la 

altul.Dimensiuni: 8X1,7X10,5 cm

1.83 €                 2.17 €                 
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Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

21354-mc

Notițe colorate, mici și mari, autoadezive, în copertă 

din plută. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 8 × 1,8 × 10,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5

1.39 €                 1.65 €                 

21354-mc

Notițe colorate, mici și mari, autoadezive, în copertă 

din plută. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 8 × 1,8 × 10,5 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 5 cm

1.39 €                 1.65 €                 
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Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

93791-str

Notepad autoadeziv colorat cu 6 seturi (25 de 

coli/fiecare) și un blocnotes cu 100 de pagini simple. 

Stiloul nu este inclus.100 x 150 mm

1.32 €                 1.57 €                 
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21283-mc

Bloc notes autoadeziv. Conţine un bloc notes de 100 

de foi şi 25 foi pentru marcat din fiecare culoare. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 8,5 × 10 × 2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 4

1.17 €                 1.39 €                 
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28865-mc

Acest set micuţ conţine benzi pentru marcat (25 buc 

din fiecare culoare), precum şi notiţe galbene, roz şi 

verzi (25 buc din fiecare culoare). Aşa veţi avea 

marcajul ideal pentru fiecare notiţă. Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie.Dimensiuni: 9,5 × 3,4 × 

7,7 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm

1.15 €                 1.37 €                 
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 20924-mc

Set cu diferite benzi de marcare (5 x 20 bucăți) și note 

autoadezive (3 x 20 bucăți.) Personalizare pe coperta , 

Dimensiuni: 10,7 × 9,5 × 2 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 4

0.95 €                 1.13 €                 

MO9858-13-

mob 

Set de blocnotes autocolante cu copertă de plută tip 

plic. 125 de file autocolante mari galbene și 25 de file 

de 5 markere de culori diferite. Pluta este un material 

100% natural. Din cauza naturii sale structurale și a 

porozității suprafeței, rezultatul finalal al personalizarii 

fiecărui articol poate varia.Dimensiuni : 8X5X0,2 cm

0.87 €                 1.03 €                 
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Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

 22679-mc

Set de 25 de foi galbene autoadezive static-adezive 

care pot fi refolosite. Ele se lipesc pe aproape orice 

suprafață netedă.Dimensiuni: 8 × 0,5 × 8,4 cm

Dimensiune personalizare: 7,5 × 4 cm

0.83 €                 0.99 €                 

93718-str

Set de note autoadezive

Sticky notes spiralat 6 seturi (25 foi fiecare set) și 

coperta din hârtie ecologica.75 x 70 mm

0.75 €                 0.87 €                 
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93426-str
Sticky notes cu 7 seturi (25 foi fiecare set) cu coperta 

de carton.80 x 105 x 9 mm
0.71 €                 0.84 €                 

28711-mc

Set pentru marcat (25 buc foi de marcat/culoare) cu 

notiţe galbene (25 buc). Personalizarea vă 

recomandăm prin tampografie.Dimensiuni: 9 × 1 × 8,5 

cm

Dimensiune personalizare: 5 × 2 cm

0.63 €                                  0.75 € 

77819/5/20223:57 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)NOTES



TESTER LMD CONSULTING 
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93735-str

Notepad de sticky notes colorat cu 6 seturi (22 

file/fiecare), cu un compartiment pentru carduri și 

bandă elastică.104 x 65 x 5 mm

0.59 €                 0.69 €                 

93448-str
Sticky notes cu 7 seturi (25 foi fiecare set) și riglă de 12 

cm (scară imprimată).159 x 50 x 3 mm
0.48 €                 0.55 €                 
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93794-str
Set triunghiular de 4 sticky notes (25 pagini fiecare) cu 

coperta din carton.91 x 91 mm
0.39 €                 0.46 €                 

93421-str
Set de note autoadezive ,Sticky notes cu 5 seturi (20 

foi fiecare set) și coperta intarita.80 x 60 x 3 mm
0.18 €                 0.21 €                 
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20583-str

Bloc notes cu legare spiralată, 50 de pagini cu 

pătrăţele, notiţe autocolante în diferite culori şi 

zâmbet Smile pe copertă ecologică. Personalizarea v-o 

recomandăm prin tampografie.

Dimensiuni: 8,1 × 1,5 × 15,2 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 4

0.17 €                 0.20 €                 

MO7755-13-

mob

Set papetărie în săculeț de iută și bumbac, include o 

riglă din lemn de bambus, un creion din hârtie, un pix 

cu corp din carton și mină albastră, o ascuțitoare din 

lemn și o gumă de șters.Dimensiuni: 18,5X18 CM

2.92 €                 3.47 €                 

80819/5/20223:57 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)NOTES



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

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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