
       
 קטלוג יומנים לפרסום ולוחות שנה   

     2014-2015: ה"תשע      
 

 (  לוחות מופיעים על יד כל דגם\מחירי היומנים)                  
 ניתן לקבל מיתוג על היומנים והלוחות של לוגו ופרסום שלכם     

 (.בתוספת עלות מיתוג)                           
                           

   מ  "טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע           
 לוחות שנה  , יבוא שיווק וייצור יומנים            

 מוצרי קידום מכירות ומתנות לוועדים וללקוחות      
     

077 (:רב קווי)' טל                 -2060123 
 info@texas.co.il -ל "דוא                     

      
 קטלוג מלא של מתנות ומוצרים באתר האינטרנט    

                W W W. T EX AS . CO. I L    
     

 
 :  בטקסס תוכלו למצוא מגוון מוצרים כמו* 

 ...ועוד הדפסה על מוצרים , מתנות לחגים , מוצרי פנאי , מתנות לחג ראש השנה 

 
  חולון  -התעשייה -אזור  19המלאכה  :  משרד תצוגה
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 בקטלוג זה תמצאו מגוון יומנים ולוחות שנה לפרסום והדפסה
 

 קטנים   \גדולים  \מעוצבים  \רגילים : יומנים שבועיים

 (  כל יום דף)במגוון גדלים : יומנים יומיים

 עם חוצצי חודשים( כל יום דף): יומנים יומיים מדורגים

 .יומני כיס קטנים 

 .יומני שולחן גדולים 

 ...  ועודארגוניות מעוצבות 

 במגוון סוגיםלוחות שנה 
    

 :מחירון מיתוג                              
 .אלא אם צויין אחרת, יחידות ומעלה 100 –מינימום הזמנה מדגם •

 

 תוספת עבור הדפסה של לוגו ופרסום על כל יומן  •
 ליחידה₪  1 –בצבע הדפסה אחד בלבד 

 ליחידה₪  2 –תוספת להטבעת לוגו יוקרתית בצבע אחד 

 ₪   SETUP -  300 עלויות גלופה ו+     

 

 מ "המחירים אינם כוללים מע•
 

 .המחיר הסופי יקבע בהתאם להזמנת עבודה שתאושר•

 

 מ "טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע               
 מאחלת לכולם ברכת חג שמח ושנה טובה            

                          WWW.TEXAS.CO.IL 

 077-2060123 ' טל                         
 

 ?בקטלוג מה תמצאו 

http://www.texas.co.il/


 דמוי עור יוקרתי –מ "ס 17*24יומן שבועי 
 "240-פרימיום"מסדרת דגמים        

 מ"לפני מע₪  15.5 –עלות ליומן       



 דמוי עור יוקרתי –מ "ס 17*24יומן שבועי 
 "240-פרימיום"מסדרת דגמים        

 מ"לפני מע₪  15.5 –עלות ליומן       



 דמוי עור יוקרתי –מ "ס 17*24יומן שבועי 
 "240-פרימיום"מסדרת דגמים        

 מ"לפני מע₪  15.5 –עלות ליומן       



 מעוצב דמוי עור יוקרתי - מ "ס 17*24שבועי יומן  
 "241-דה לוקס"דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  17.9 –ליומן עלות          

 מעוצב

 כריכה
 רכה 



 מעוצב דמוי עור יוקרתי - מ "ס 17*24שבועי יומן  
 "241-דה לוקס"דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  17.9 –ליומן עלות          

 מעוצב

 כריכה
 רכה 



 מעוצב דמוי עור יוקרתי - מ "ס 17*24שבועי יומן  
 "241-דה לוקס"דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  17.9 –ליומן עלות          

 מעוצב



 מעוצב A4 – ענק  
 דמוי עור יוקרתי   –מ מעוצב ענק "ס 21*27יומן שבועי 

 "260-סופר"מסדרת דגמים             

 מ"לפני מע₪  19.9 –עלות ליומן          



 מעוצב A4 – ענק  
 דמוי עור יוקרתי   –מ מעוצב ענק "ס 21*27יומן שבועי 

 "260-סופר"מסדרת דגמים             

 מ"לפני מע₪  19.9 –עלות ליומן          



 לא מדורג   -דמוי עור יוקרתי - מ "ס 15*21יומן יומי  
 "210 -פרסטיז "דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  16.5 –ליומן עלות          

 



 לא מדורג   -דמוי עור יוקרתי - מ "ס 15*21יומן יומי  
 "210 -פרסטיז "דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  16.5 –ליומן עלות          

 



 לא מדורג   -דמוי עור יוקרתי - מ "ס 15*21יומן יומי  
 "210 -אוונגרד "דגמים מסדרת          

 מ"מעלפני ₪  18.5 –ליומן עלות          
 מותאם ללוגו בהטבעת חום מיוחדת        

 

 כריכה

 רכה 



 מדורג      -דמוי עור יוקרתי - מ "ס 15*21יומן יומי  
 "211 -"  סופר סטייל"דגמים מסדרת          

 יומן מדורג עם חוצצי חודשים***             

 מ"מעלפני ₪  18.5 –ליומן עלות                

 



 מדורג      -דמוי עור יוקרתי - מ "ס 15*21יומן יומי  
 "211 -"  סופר סטייל"דגמים מסדרת          

 יומן מדורג עם חוצצי חודשים***             

 מ"מעלפני ₪  18.5 –ליומן עלות          

 



 ענק   -דמוי עור יוקרתי -מ  "ס 21*27יומן יומי  
 "270 -"  ואלי"דגמים מסדרת          
 מ"מעלפני ₪  21.9 –ליומן עלות        

 מעוצב A4 ענק  

 



 ענק   -דמוי עור יוקרתי -מ  "ס 21*27יומן יומי  
 "272 -"  לאציו"דגמים מסדרת          

 יומן מדורג עם חוצצי חודשים***          
 מ"מעלפני ₪  26.5 –ליומן עלות             

A4 ענק   מעוצב    

 



 ענק   -דמוי עור יוקרתי -מ  "ס 21*27יומן יומי  
 "272 -"  לאציו"דגמים מסדרת          

 יומן מדורג עם חוצצי חודשים***          
 מ"מעלפני ₪  26.5 –ליומן עלות             

A4 ענק   מעוצב    

 



 דמוי עור יוקרתי       -מ  "ס 9*17יומן שבועי קטן מיני   
 "250 -"  קלאס"דגמים מסדרת             
 מ"מעלפני ₪  8.5 –ליומן עלות             



 דמוי עור יוקרתי       -מ  "ס 9*17יומן שבועי קטן מיני   
 "250 -"  קלאס"דגמים מסדרת             
 מ"מעלפני ₪  8.5 –ליומן עלות             



 דמוי עור יוקרתי       -מ  "ס 9*17יומן שבועי קטן מיני   
 "250 -"  קלאס"דגמים מסדרת             
 מ"מעלפני ₪  8.5 –ליומן עלות             



 דמוי עור יוקרתי        -מ  "ס 15*10יומן יומי קטן מיני   
 "360 -" סמארט"דגמים מסדרת             
 מ"מעלפני ₪  10.9 –ליומן עלות             

קטן    
 



 דמוי עור יוקרתי        -מ  "ס 15*10יומן יומי קטן מיני   
 "360 -" סמארט"דגמים מסדרת             
 מ"מעלפני ₪  10.9 –ליומן עלות             

קטן    
 



  

 " 105 -ביזנס "מסדרת דגמים   -מ "ס 14.5*10.5 -ארגונית שבועית  
 עם אפשרות למילוי תאריכון חדש כל שנה –היומן כולל כריכה מהודרת 

             
ה *           נ ת מ י  ר ו ד כ ט  ע ם  ע ה  ע י ג מ ת  י נ ו ג ר א ל   !כ

                                
 מ"לפני מע₪  17 –ליומן עלות                             

 מעוצב עם כריכה מפוארת קטןיומן שבועי 



 מעוצב עם כריכה מפוארת גדוליומן שבועי   

 " 107 -ביג  "מסדרת דגמים   -מ "ס 18.5*13.5 -ארגונית שבועית  
 עם אפשרות למילוי תאריכון חדש כל שנה –היומן כולל כריכה מהודרת 

             
ה *           נ ת מ י  ר ו ד כ ט  ע ם  ע ה  ע י ג מ ת  י נ ו ג ר א ל   !כ

                
 מ"לפני מע₪  22 –ליומן עלות                 



 לוח תכנון שנה שולחני ענק ארגונית עם קלפה לאחסון כרטיסים
 מ "ס 37*28במידות של  –לוח קבוע 

 3974" בוס"דגם  מ"לפני מע₪  33 –עלות ללוח שנה            
 

 לוח תכנון שנה שולחני ענק ארגונית
 מ"ס 35*44במידות של  –לוח קבוע 

 3904" אופיס"דגם  מ"לפני מע₪  29 –עלות ללוח שנה       
 



  

 עשוי  דמוי עורעם מעמד שולחני לוח שנה 

 דבקיות ופתקיות ממו+ מעמד לסלולרי עם 
 מהודרים עשויים כרומושנה דפי הלוח 

 שלכםמקום להדפסת הפרסום עם 
     

 מ"לפני מע₪  14.9 –עלות ללוח שנה             

   3962 -" קרוז" :דגם
 

 !  ומעלה ' יח 200המחיר מתייחס להזמנת כמות של *** 



  

 עשוי  דמוי עורעם מעמד שולחני לוח שנה 

 דבקיות ופתקיות ממו+ מעמד לסלולרי עם 
 מהודרים עשויים כרומושנה דפי הלוח 

 שלכםמקום להדפסת הפרסום עם 
     

 מ"לפני מע₪  9.9 –עלות ללוח שנה           

 3966 -" אולסטאר" :דגם
 

 !  ומעלה ' יח 200המחיר מתייחס להזמנת כמות של *** 



  

 קשיחשנה עם מעמד שולחני עשוי פלסטיק לוח 

 וציפוי סקאי יוקרתי  

 ניירעם מגירה של דפי ממו ותא של אטבי 
 שלכםהלוח שנה מהודר עם מקום להדפסת הפרסום 

     

 מ"לפני מע₪  19.9 –עלות ללוח שנה               

לוח שנה שולחני         
      
3927דגם 

 



  

 יוקרתי מהודר( מ"ס 17*18)לוח שולחני קשיח  

 עם ספירלת מתכת' גר 170 נייר קלנדר כרומו -

 למינציהעשוי מקרטון קשיח כסוף בציפוי  -
 מותאם להדפסת לוגו   -

 מ ומיתוג"מעלפני ₪  7.5 –ללוח שנה עלות       

"רפאלו"   
3912דגם   

 !  ומעלה ' יח 200המחיר מתייחס להזמנת כמות של *** 



  

 , דפי תאריכון בהדפסת צבע דו צדדית 14
 .גרם משובח 135, נייר כרומו מבריקעל 

 מ"ס 9.5*22: מידות הלוח

 תמונות מתחלפות כל חודשמבחר , תאריכון+ תמונה  -בחזית 
 (מסביב לעולם\נופי ישראל\פרחים\חיות) 
 

 .חודשים קטנים 2+ תאריכון גדול  -האחורי בצד 

 .הלוח כולל תחזית שנתית של השנה הבאה

 .גרם 350למעמד קרטון דופלקס מתכת כפולה מחובר בספירלת 

 ,  עד צבע מלאאת שטח הפרסום ניתן להדפיס 
 .אישי לפי דרישת הלקוחבעיצוב  
 

 

"דופלקס"    
3923דגם   

 מ "עלות ליחידה לפני מע

 'יח 1000'| יח 500'| יח 200'| יח100
9.5  ₪  |7.5   ₪  |6   ₪    |5.5  ₪ 



  

 
 

 

"תלת"    
3920דגם   

 מ "עלות ליחידה לפני מע          

 'יח 1000' |  יח 500'  | יח 200'  | יח100
14.9  ₪  |12.9   ₪  |8.9    ₪  |7.9  ₪ 

 

 
 , גרם 80ג נייר "ע. צבעים 2, דפי תאריכון 12

 .קטנים 2+ החודש הנוכחי גדול .   מ"ס 24*33: בגודל
 

 ,  גרם 350ג דופלקס קשיח "הפרסום מודפס ע
 . ומחובר אליו בספירלה זהה בגודלו לתאריכון

 
 הפרסום קבוע על הקיר רק דפי החודשים מתחלפים

 ,  להדפיס עד צבע מלאעליון ניתן את שטח הפרסום ה
 .אישי לפי דרישת הלקוחבעיצוב 

    

 

 

 



  

 
 

 

"מגנטו"    
3919דגם   



 ?  איך מזמינים 
 

 :טקסס היקריםלקוחות 
 במצגת של  אנו מודים לכם שצפיתם 

   2015ה "יומנים ולוחות שנה  לשנת תשע
 

      

 .והטוב ביותר עבורכםהאדיב , על מנת שנוכל לתת לכם את המענה המקצועי

 האישיתיק הלקוחות למנהל , יש ליצור קשר עם צוות טקסס מוצרי פרסום ומתנות
 .נוספים והזמנה מסודרת פרטים על מנת לקבל שלכם 

  ! היומנים והלוחות  שבחרתם עם הפרסום שלכם בדרך אליכם! וזהו 

 

 ( מ"כל המחירים ללא מע)מ "ללא מע₪  1500הזמנה למוצר מינימום * 
 

 ?   מעוניינים בהצעות למתנות נוספות * 
 ?רוצים לקבל מידע נוסף על מבחר היומנים ועל לוחות השנה * 

        

 שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם בכל          
                                                                                                                                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מ "טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע                                       
 .ושיווק מתנות לוועדים באספקה מהירה יבוא                 

 info@texas.co.il -מייל-אי  \  (קווי –רב ) 2060123-077: טל   
    –קטלוג מתנות ומוצרים באתר האינטרנט   

 !  שימו לב                 
 גם קטלוג נפרד של  קיים     

 מתנות חג מעוצבות לראש השנה

mailto:info@texas.co.il
http://www.texas.co.il/
http://www.texas.co.il/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99-%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94.html


 מתנה            
 :ללקוחות טקסס     

 עכשיו יותר מתמיד גם לכם כדאי להצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים של חברת טקסס

 ...מושקעות ומקוריות שנבחרו בקפידה , ולהנות מההיצע הגדול של מתנות איכותיות 

 מתנות פרסומיות ולהיות תמיד מעודכנים במוצרים החדשים ביותר, לקבל מבצעים חדשים
 

 לקוחות טקסס יקרים השנה יותר מתמיד  
 .החלטנו לפנק גם אתכם באופן אישי במתנת חג  מיוחדת

 
 על כל רכישת מוצרים ומתנות בחברת טקסס נפנק  •

 גם אתכם אישית במתנה מיוחדת מאיתנו   
 
 
 "  כלי רימון ודבש"סט מתנה לראש השנה  : תקבלו₪  2500על כל קנייה עד  .( 1

 "פאוור בנק"סוללת גיבוי לסלולרי : תקבלו₪  2500על כל קנייה מעל .( 2
 סיר טרמוס איכותי לשמירה על חום המזון: תקבלו₪  4000על כל קנייה מעל .( 3

 רמקול קסם לסמארטפון ללא חוטים  : תקבלו₪  6000על כל קנייה מעל .( 4
 סועדים 4ם ל"תיק גב ציידנית עם כלי סכו: תקבלו ₪  8000על כל קנייה מעל .( 5
 תיק גב +ימדאן'צ+סט נסיעות משולב טרולי: תקבלו₪ 10,000על כל קנייה מעל .( 6
 מיוזיק בוקס רמקול משוכלל עתיר פונקציות: תקבלו₪ 15,000על כל קנייה מעל .( 7
 
 

 מ"סכומי הקנייה הם לפני מע|ח "טל| מתנה אחת תינתן כנגד חשבונית מס | אין כפל מבצעים * 
 .המבצע בהתאם לתקנון החברה |המתנה אישית ואינה ניתנת לזיכוי או להעברה * 

 .חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך * 
 . 30.9.2014המבצע תקף עד לתאריך  * 
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