
קטלוג המתנות העסקי 
לעובדים וללקוחות



הראל ויזל
FOX GROUP מנכ�ל ובעלים

עמיתים יקרים,

קבוצת FOX הינה הקבוצה הקמעונאית הגדולה בישראל.

הקבוצה מנהלת מגוון רחב של מותגים נחשקים בתחומי האופנה, הלייף סטייל וטיפוח הגוף.

עם למעלה מ-500 חנויות בפריסה ארצית, אני מזמין אתכם להעניק לעובדים שלכם,
ללקוחותיכם ולשותפיכם העסקיים את המתנה המושלמת עבורם.

כיום אנו יודעים כי ההון האנושי והקשר הישיר עם העובדים, הם מהמשאבים העיקריים
והמפתח להצלחה של כל ארגון.

 DREAM CARD BUSINESS אני מאמין כי מארזי השי הייחודיים של הקבוצה וכרטיס המתנה
מהווים כולם את הפתרון הטוב ביותר עבור הארגון שלכם והצלחתו. 
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 FOX grOup החטיבה העסקית

נשמח לעמוד לשירותכם,
DrEAM CArD BuSINESS החטיבה העסקית

FOX grOup

החטיבה העסקית מעניקה מגוון עשיר של פתרונות מותאמים אישית לחברות וארגונים לכל תקציב 
ולכל אירוע.

לקוחותינו נהנים מכרטיס מתנה הכולל את המותגים המובילים של קבוצת FOX, חבילות שי ארוזות, 
מארזי שי בהתאמה אישית, או הקמה וניהול של אתר מתנות בחירה לרווחת העובד.

יתרה מכך, יש לכם חלום למוצר שאין לנו? נשמח לעצב, לייצר או לייבא עבורכם ולהוסיף אותו 
למארז המתנה – הכל כדי להרכיב עבורכם את המתנה המושלמת.

אנו נלווה אתכם בכל עת משלב השיחה הראשונית, דרך גיבוש הקונספט ועד לרגע בו הנמען מקבל 
את המתנה שהוא חיכה לה.

 אנו נטפל בהכל מא’ ועד ת’ - קריאטיב, שיווק, עיצוב, אריזה, תכנון לוגיסטי והפצה -
כל זאת תוך הקפדה גדולה על הפרטים הקטנים.
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כרטיס מתנה DrEAM CArD - סיפור הצלחה

סקרנים לדעת מה הופך את כרטיס ה DrEAM CArD למתנה שמגשימה את כל החלומות?

Y  כך שתוכלו ליהנות מכל המותגים המובילים ,FOX מגוון - ניתן להשתמש בו במבחר מותגי קבוצת 
והנחשקים ביותר בארץ בסגנון חיים ואופנה, טיפוח גוף ויופי.

Y  משתלם - הכרטיס משווק בהנחה מיוחדת לארגונים ועסקים – הכולל כפל מבצעים והנחות 
המיועדים לכלל הלקוחות.

Y  נגיש - לא משנה היכן אתם בארץ, ניתן להשתמש בכרטיס בכל מקום, במעל ל-500 חנויות 
הפרוסות במיקומים הטובים ביותר בכל רחבי הארץ.

Y .ארוך טווח - לכרטיס תוקף של 5 שנים מיום הנפקתו

עם כל כך הרבה יתרונות, אין פלא שמדובר בכרטיס המתנה היחיד שיכול באמת להגשים חלומות.

הצטרפו לחברות המובילות במשק ותיהנו גם אתם מכרטיס DrEAM CArD, המתנה המושלמת. 

www.dcgift.co.il
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www.fox.co.il

מותג האופנה המוביל בישראל מציע אופנת בייסיק קז'ואל לנשים, גברים, ילדים ותינוקות.
רשת חנויות האופנה הגדולה בישראל, המונה כ- 140 חנויות ברחבי הארץ.
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אין תחליף לבייסיק, לפשטות ולאותנטיות. 
בסופו של דבר כולנו אוהבים להתלבש 

ולהרגיש טוב עם עצמנו! 
בקולקציה של FOX תוכלו ליצור התאמות 
ושילובים עם מגוון רחב של דגמים, צבעים 

והדפסים לנשים, גברים, ילדים ותינוקות.

Style Tip
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www.foxhome.co.il

מותג הלייף סטייל המוביל בתחומי המטבח, אירוח ושולחן, טקסטיל, אמבטיה ונוי 
המציע מגוון רחב של מוצרים אופנתיים לבית.

הרשת מציעה קונספט שטרם נראה כמותו בארץ, המעניק חווית קנייה ייחודית וידידותית בשטח 
גדול ותחת קורת גג אחת לצד מוצרים באיכות בלתי מתפשרת ובמחירים אטרקטיבים.

הרשת נמצאת בפריסה ארצית ומונה כ- 66 חנויות.
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שילוב מוצרי נוי וכלים דקורטיביים מחומרים 
שונים יוסיף עניין וחמימות לחדר. 

חשבו במושגים של כבד וקל, אטום ושקוף, 
שביר ועמיד, ומצאו ביניהם את 

האיזון האולטימטיבי.

Style Tip
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www.aeo.co.il

מותג אופנת קז‘ואל לצעירים ולצעירות המציע פרטי לבוש ואקססוריז 
לנשים, גברים וילדים.

הג’ינס של AEO הוא הג'ינס הנמכר ביותר בארה“ב בקרב קהל היעד.
הרשת מונה כ- 41 חנויות ברחבי הארץ.
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סקיני, בויפרנד, נמוך או גבוה, קרעים, 
כיסים, רוכסן או כפתורים - כל יום והג'ינס שלו!

ג'ינס זו דרך חיים, קלאסיקה שתמיד 
נמצאת באופנה.

Style Tip
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www.aeo.co.il /aerie

American Eagle Outfitters מותג הלבשה תחתונה ובגדי בית מבית
Aerie מציגה בכל עונה קולקציה צבעונית ומרעננת המציעה הלבשה תחתונה אופנתית 

לצעירות לצד בגדי בית.
הרשת מתמחה באופנתיות, איכות ותמורה למחיר.

.Stand Alone בישראל, ובכ- 5 חנויות American Eagle Outfitters המותג נמצא ב-31 חנויות
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כשאת מגיעה הביתה אין כמו לעבור 
לבגדי בית מפנקים – טופ צבעוני שעוטף ברכות 
בצבעוניות האהובה עליך ומכנסיים רכים ונעימים 

שיוצרים יחד טוטאל-לוק אופנתי.
בחרי את האאוטפיט האידיאלי לשינה 

ותגווני כל לילה בסטייל אחר.

Style Tip
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www.laline.co.il

מותג לטיפוח הגוף והנפש.
הרשת מציעה עולם קסום של מוצרי טיפוח, אווירה ולייף סטייל באווירת קנייה ייחודית.

הרשת מונה כ- 104 חנויות ברחבי הארץ.
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בבית, בעבודה ואפילו על הדרך – 
מלאי את היום שלך ברגעים קטנים 

של פינוק ורוגע.
עולם הניחוחות של ללין יכול ללוות אותך 

לכל מקום אליו את הולכת,
ולהפוך את היום לקסום!

Style Tip
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www.mango.com 

מותג אופנה בינלאומי המציע מגוון רחב של עיצובים מקוריים,
באיכות בלתי מתפשרת ובמחירים אטרקטיביים.

החברה מעצבת, מייצרת ומוכרת הלבשה ואביזרים של בגדי נשים, גברים ילדים ובייבי.
הרשת מונה כ- 40 חנויות בפריסה ארצית.
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השמלה היא חברה נאמנה, מתאימה לכל אירוע 
ולכל מטרה, היא מנצחת זמן, עונות, וטרנדים.

האקססוריז הם סוד הקסם - האביזרים שתלבשי 
יחד עם השמלה הם אלו שיתנו 
את הטון ויהפכו כל הופעה שלך 

לשונה ומיוחדת.

Style Tip
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www.childrensplace.co.il

מותג הילדים המוביל מארה“ב.
החברה מעצבת, מייצרת ומוכרת פריטי לבוש אופנתיים, אביזרים והנעלה לילדים

ולתינוקות באיכות גבוהה ובמחירים אטרקטיביים.
הרשת מונה כ- 38 חנויות בפריסה ארצית.
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טוטאל-לוק לילדים זה אנחנו 
ובשילוב אביזרים יש לך הופעה מנצחת! 

צעיף צבעוני, קשת נוצצת לשיער, כובע עם פונפון 
או נעליים שמקפיצות את הלוק,

אביזרים מכניסים הרבה שמחה וסטייל – 
בחרו את התוספת והעניקו להופעה של 

הילדים טאץ' מדליק! 

Style Tip
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www.charleskeith.com

המותג האופנתי ביותר לנעליים, תיקים ואביזרים. המותג שם דגש על איכות גבוהה, 
נוחות וסגנון האופנה העכשווי.

הרשת מציעה מגוון רחב של נעליים ותיקים מעוצבים וטרנדיים המתחלפים ומתחדשים לעיתים תכופות בחנויות.
למותג כ- 17 חנויות בפריסה ארצית.
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מוזמנת ליצור שפה סגנונית אחידה בין הנעליים 
לתיק שבחרת – קלאץ' עם עיטורי מתכת עם נעל בגוון 

מטאלי, מגפי קטיפה עם תיק קטיפה בטאץ' רומנטי, או 
נעלי סירה ותיק בעיצוב מוקפד לפגישות עסקים.

Style Tip
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www.boardshop.co.il

מותג גלישה מהמובילים בעולם.
רשת חנויות גלישה ואופנה המעניקה חווית תרבות וסגנון חיים ייחודי.

הרשת מציעה מגוון ביגוד גלישה ובגדי ים, מגוון מוצרי הלבשה, הנעלה, אביזרים, משקפי שמש, וסקייט 
של מותגי האקסטרים המובילים בעולם.

רשת חנויות בילבונג בורדשופ מונה כיום כ- 36 חנויות ברחבי הארץ.
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החיים יפים יותר בבגד ים - 
עם המשפט הזה אי אפשר להתווכח. 
אם נגזר עליכם לא להיות כל היום בים 

תוכלו לאמץ את המראה הקליל: 
גזרות אובר סייז, כפכפים, משקפי שמש וכובעים.

קצת שונים מכולם שם בחוץ - 
אבל תמיד בשיא הסטייל!

Style Tip
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www.yanga.com

מותג אופנה מקורי ורענן המספק חווית אופנה ייחודית.
הקולקציה מציעה מגוון עיצובי בגדים, תיקים, תכשיטים, נעליים ואביזרים המיובאים מכל בירות האופנה.

הפריטים מיובאים בכמויות קטנות, נבחרים בקפידה ויוצרים יחד קולקציה מוקפדת, מדויקת וייחודית.
הרשת מונה כ- 18 חנויות בפריסה ארצית.
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תהיי שמחה! תהיי קורנת! תהיי עצמך!
הכניסי לארון הבגדים שלך שמלות שיפון בהדפסי 

פרחים, חולצות רקמה ובדי קטיפה 
וחצאיות כותנה רכה.

בזכות פריטים ייחודיים בחנויות הבוטיק 
של יאנגה, תוכלי לבנות את הסטייל האישי 

שלך מכף רגל ועד ראש.

Style Tip
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 www.marchaballerina.com 

קונספט ייחודי של דוכנים בקניונים המציעים נעלי בלרינה - דגם קלאסי ומעוצב 
בהשראה פריזאית.

נעלי בלרינה של מרשה בלרינה מתאימות לכל אישה ונערה במגוון צבעים במחיר נגיש לכל אחת.
המותג מונה כ-10 דוכנים בפריסה ארצית.
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מומלץ להתאים את נעלי הבלרינה 
לאאוטפיט הנבחר: נעלי בלרינה צבעוניות יתאימו 
ללוק קז'ואלי, נעלי בלרינה בשחור קלאסי יחמיאו 
לשמלת ערב, גוונים עזים כמו ורוד כתום או אדום 

כשאת רוצה לבלוט למרחקים. 
כל צבע - לוק אחר.

Style Tip
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המתנות  לעולם  הבאים  ברוכים 
FOX hOME המשמחות של

רשת FOX hOME מובילה בתחומי המטבח, האירוח, הטקסטיל, האמבטיה והנוי.
אנו דואגים לספק את כל צרכי הבית ומתגאים ביכולתנו להגיש אותם עם ייחודיות ועם סטייל.

 מתנות וחבילות שי של רשת FOX hOME הן הדרך הטובה ביותר להוקיר תודה 
לעובדים ולשמר שותפויות ומערכות-יחסים חיוביות עם לקוחות.

אנו כאן כדי להביא את האיכות הטובה, המחיר התחרותי והשירות המקצועי ישירות אליכם.
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FUN בוקר

מחיר לצרכן: 94.40 ₪
* מחיר לפני הנחה

Do what you love שתי קעריות
16.90 ₪ ליחידה

Do what you love שני ספלים
12.90 ₪ ליחידה
Candy מגבת

₪ 24.90
קופסאת מתנה

₪ 9.90

HAPPY COFFEE

מחיר לצרכן: 107.20 ₪
* מחיר לפני הנחה

Feeling רביעיית מאגים
12.90 ₪ ליחידה
Spices מגבת

₪ 19.90
קופסאת מתנה

₪ 9.90

בוקר של קפה

מחיר לצרכן: 77.20 ₪
* מחיר לפני הנחה

Solid שישיית מאגים
6.90 ₪ ליחידה

Dot מגבת מטבח
₪ 22.90

קופסאת מתנה
₪ 12.90
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סלט מרענן

מחיר לצרכן: 134.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

 Free זוג כפות הגשה
 ₪ 34.90

Free קערת הגשה
₪ 79.90

Spices מגבת
₪ 19.90

Solid שישיית מאגים
6.90 ₪ ליחידה

Dot מגבת מטבח
₪ 22.90

קופסאת מתנה
₪ 12.90

ווק נון סטיק 30 ס«מ
₪ 79.90

זוג כפות עץ
₪ 39.90

Spices מגבת
₪ 19.90

הסט המקפיץ

מחיר לצרכן: 139.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

Better Way שישיית כוסות גלידה
12.90 ₪ ליחידה

סט שש כפיות 34.90 ₪ ליחידה
₪ 24.90 Candy מגבת

קופסאת מתנה 12.90 ₪

המארז המתוק

מחיר לצרכן: 150.10 ₪
* מחיר לפני הנחה

עמוד 32
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ללקק ת׳אצבעות

מחיר לצרכן: 155.50 ₪
* מחיר לפני הנחה

₪ 29.90 Cake כפפה
₪ 22.90 Cake כף קפקייק
₪ 22.90 Cake מרית פסים

₪ 69.90 Cake סינר
קופסאת מתנה 9.90 ₪

הגלידריה שלי

מחיר לצרכן: 152.10 ₪
* מחיר לפני הנחה

שש כוסות ופל 14.90 ₪ ליחידה
סט שש כפיות 34.90 ₪ ליחידה

₪ 14.90 Ice Cream מגבת מטבח
קופסאת מתנה 12.90 ₪

הגשה צבעונית

מחיר לצרכן: 169.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

סט שלוש תבניות
129.90 ₪ ליחידה

 Spices 2 מגבות
19.90 ₪ ליחידה
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סט 6 מזלגות 34.90 ₪
 ₪ 99.90 Desert פלטת עוגה

₪ 22.90 Cake כף קפקייק
₪ 19.90 Cake מרית נקודות

I LOVE CUPCAKES

מחיר לצרכן: 177.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

ארוחה מרעננת

מחיר לצרכן: 193 ₪
* מחיר לפני הנחה

Watermelon רביעיית צלחות
22.90 ₪ ליחידה

Watermelon רביעיית קעריות
15.90 ₪ ליחידה

Watermelon שתי מגבות
18.90 ₪ ליחידה

קפה בסטייל

מחיר לצרכן: 194.20 ₪
* מחיר לפני הנחה

אחסונית תה 39.90 ₪ 
אחסונית קפה 39.90 ₪
אחסונית סוכר 39.90 ₪

רבעיית תחתיות שעם 14.90 ₪
רבעיית כוסות Tea Time 14.90 ₪ ליחידה

קופסאת מתנה 12.90 ₪
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תבנית צלי
₪ 129.90

Dot זוג כפפות
₪ 34.90

Dot מגבת מטבח
₪ 22.90

ROAST PACK

מחיר לצרכן: 210.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

הצעת הגשה

מחיר לצרכן: 269.20 ₪
* מחיר לפני הנחה

Rosi סט אוכל 18 חלקים
₪ 159.90

Spices מגבת
₪ 19.90

שישיית פלייסמנטים 45/30
14.90 ₪ ליחידה

סט חמישה חלקים
₪ 79.90

28 Colors סוטאז׳
₪ 179.90

Spices מגבת
₪ 19.90

טעם של בית

מחיר לצרכן: 279.70 ₪
* מחיר לפני הנחה
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ROAST PACK

משקל רטרו
₪ 69.90

זוג מטחנות תבלינים חשמליות
79.90 ₪ ליחידה

Master שלישיית מגבות
₪ 59.90

אמנות הדיוק

מחיר לצרכן: 289.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

כיף לארח

מחיר לצרכן: 289.40 ₪
* מחיר לפני הנחה

Lima ראנר
₪ 79.90

Bandeau קערת הגשה
₪ 89.90

Bandeau 4 קעריות הגשה
29.90 ₪ ליחידה

להרגיש יוקרה

מחיר לצרכן: 277.40 ₪
* מחיר לפני הנחה

קנקן אקריל
₪ 89.90

4 כוסות אקריל
16.90 ₪ ליחידה

Gold סט הגשה
₪ 119.90
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סט שלושה סירים
ארוחה לבנה

מחיר לצרכן: 329.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

Mild סט אוכל לשישיה סועדים
הכולל מרקייה, צלחת ראשונה 

ועיקרית.

BASIC סט

מחיר לצרכן: 322.20 ₪
* מחיר לפני הנחה

מים בטעם

מחיר לצרכן: 289.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

סט קנקן וארבע כוסות
₪ 89.90

Spices מגבת
₪ 19.90

עמוד 37

למטבח



השף המתוחכם

מחיר לצרכן: 349.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

סיר מחלק תכולת בישול
₪ 329.90

Spices מגבת
₪ 19.90

פיקניק בטבע

מחיר לצרכן: 351.30 ₪
* מחיר לפני הנחה

Watermelon רביעיית צלחות
22.90 ₪ ליחידה

תרמוס שתייה חמה 59.90 ₪
מגבת חוף 130/70 99.90 ₪

ציידנית מגש קשיח 99.90 ₪

מחיר לצרכן: 438.10 ₪
* מחיר לפני הנחה

Tulip סט אוכל לשישה סועדים
הכולל מרקייה, צלחת ראשונה ועיקרית

₪ 358.20
₪ 79.90 Lima ראנר

טעמים וצבעים
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חג שמח

מחיר לצרכן: 912.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

₪ 322.90 Mild סט אוכל
₪ 279.90 Wild סט סכום
מפה שימר זהב 189.90 ₪

Astoria סט סכו״ם
₪ 279.90

300/150 Azur מפה לבנה
₪ 229.90

הסט החגיגי

מחיר לצרכן: 509.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

ברביקיו ביתי

מחיר לצרכן: 479.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

₪ 299.90 Magma משטח צלייה
זוג מטחנות תבלינים חשמליות

79.90 ₪ ליחידה
₪ 19.90 Spices מגבת

עמוד 39

למטבח



 MAGMA סדרת
סירים העשויים יציקת אלומיניום בציפוי 

NON STICK תלת שכבתי, אינו מכיל 
קדיום ועופרת, מתאים לשימוש בכל סוגי 

הכיריים ובתנור אפייה.
סיר צלייה 449.90 ₪

משטח צלייה 299.90 ₪
מחבת גריל מרובע 229.90 ₪

סיר סוטאג׳ 28 279.90 ₪
סיר סוטאג׳ 24 199.90 ₪

סיר צלייה 8 449.90 ₪

 MINERALIA סדרת
סדרה בעלת 7 שכבות של ציפוי מינרלי: 

 NON ציפוי קוורץ חיצוני, ציפוי
STICK פנימי. הסדרה מתאימה לכל 

סוגי הכיריים, תוצרת איטליה.
סיר פסטה 299.90 ₪

זוג מחבתות 289.90 ₪
סיר סוטאז׳ 28 299.90 ₪

סדרה בעלת ציפוי קרמי דו שכבתי לבישול 
בריא. בעלת ידיות ארגונומיות לאחיזה 

נוחה ומבודדת חום. הסדרה אינה מכילה 
קדיום ועופרת.

סיר 24 119.90 ₪
סוטאז׳ 28 149.90 ₪

סיר 24 119.90 ₪
₪ 179.90 28 Colors סוטאז׳

 FIESTA סדרת

₪ 299.90 Magma משטח צלייה
זוג מטחנות תבלינים חשמליות

79.90 ₪ ליחידה
₪ 19.90 Spices מגבת
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 Fringe 190/140 שמיכת
במרקם קטיפתי ומפנק

להתכרבל בחום

מחיר לצרכן: 119.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

החופשה המושלמת

מחיר לצרכן: 173.30 ₪
* מחיר לפני הנחה

ארבע מגבות Diva 50/30, תכלת
15.90 ₪ ליחידה

תיק לחולצות 29.90 ₪
תיק לנעליים 19.90 ₪

תיק אמבטיה 59.90 ₪

Liroy 200/150 שמיכה
דו צדדית, פליז ופוליאסטר 
ארוזה בשק לנשיאה נוחה 

ולשימוש חוזר

לאהוב את החורף

מחיר לצרכן: 179.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

עמוד 41
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130/70 Diva שתי מגבות
99.90 ₪ ליחידה

להתייבש בכיף

מחיר לצרכן: 199.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

Better Together סט שתי ציפיות
₪ 69.90

מגש פינוק 129.90 ₪
שני מאגים Solid 6.90 ₪ ליחידה

בוקר מושלם

מחיר לצרכן: 213.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

90/50 Diva שתי מגבות
49.90 ₪ ליחידה

130/70 Diva שתי מגבות
99.90 ₪ ליחידה

מקלחת מרעננת

מחיר לצרכן: 299.60 ₪
* מחיר לפני הנחה
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₪ 119.90  190/140 Fringe שמיכת
מגש פינוק לבן 129.90 ₪

 Do What You Love שתי קעריות
16.90 ₪ ליחידה

 Do What You Love שני מאגים
12.90 ₪ ליחידה

פינוק למיטה

מחיר לצרכן: 309.40 ₪
* מחיר לפני הנחה

ניחוח של רכות

מחיר לצרכן: 316.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

₪ 299.90 220/200 plush שמיכת
שקית ריח לארון הבגדים 16.90 ₪

פינוק ארומטי

מחיר לצרכן: 338.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

140/90 Lux שתי מגבות
169.90 ₪ ליחידה

שקית ריח לארון הבגדים
₪ 16.90
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מלא חום ואהבה

מחיר לצרכן: 339.30 ₪
* מחיר לפני הנחה

₪ 159.90 180/130 Zig Zag שמיכת
קנקן תה עם כיסוי רוכסן 109.90 ₪

רבעיית כוסות TeaTime 14.90 ₪ ליחידה
קופסאת מתנה 9.90 ₪

לעטוף באהבה

מחיר לצרכן: 439.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

שתי מגבות Lux 140/90 169.90 ₪ ליחידה
מגבת Lux 130/70 139.90 ₪ ליחידה

מגבת Lux 90/50 69.90 ₪ ליחידה
שטיח אמבט Frame 59.90 ₪ ליחידה

זמן לישון

מחיר לצרכן: 459.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

 Raja סט מצעי סאטן זוגי
160/200
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חלומות מתוקים

מחיר לצרכן: 459.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

 Wanda סט מצעי סאטן זוגי
160/200

לקום עם חיוך

מחיר לצרכן: 459.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

Pure סט מצעים זוגי

לילה טוב

מחיר לצרכן: 459.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

 Marianne סט מצעי סאטן זוגי
160/200
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ברוכים הבאים לעולם המתנות 
הקסום של 

 אתם מוזמנים להשאיר את השגרתי, ההכרחי והמשעמם מאחור 
ולהיכנס לעולם שכולו פינוק ורוגע.

 תרשו לעצמכם להתמסר לחוויה רומנטית מלאת שמחת חיים, 
עונג והנאה צרופה.

קולקציית המתנות שלנו מציעה מבחר מוצרים לטיפוח הגוף, אמבט 
 ורחצה, יופי, פינוקי אווירה לבית ומוצרי לייף סטייל 

 להשלמת החוויה. הכל בניחוחות שיזכירו לכם תמיד שלא משנה 
איפה או מתי - מגיע לכם להתפנק.
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ריחנית לרכב

מחיר לצרכן: 19.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

אבן קרמית ריחנית 19.90 ₪ 

סבון רחצה 30 מ«ל 9.90 ₪
קרם גוף 30 מ«ל 9.90 ₪
סבון לוגו מוצק 4.90 ₪

טיפוח אישי

מחיר לצרכן: 24.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

פינוק ברגע

מחיר לצרכן: 39.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
שקית סבון מקציפה 9.90 ₪
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קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
שקית סבון מקציפה 9.90 ₪

שמפו 30 מ«ל 9.90 ₪
קונדישינר 30 מ«ל 9.90 ₪
סבון רחצה 30 מ«ל 9.90 ₪

קרם גוף 30 מ«ל 9.90 ₪
סבון לוגו מוצק 4.90 ₪

נסיעה טובה

מחיר לצרכן: 44.50 ₪
* מחיר לפני הנחה

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
סט פדיקור בכפכף 29.90 ₪

טיפוח לידיים

מחיר לצרכן: 59.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
סט פדיקור בכפכף 29.90 ₪

מראת לוגו מתקפלת 9.90 ₪

פינוק אקספרס

מחיר לצרכן: 69.70 ₪
* מחיר לפני הנחה
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תיקי איפור ורחצה

מחיר לצרכן: 79.90 ₪
* מחיר לפני הנחה

שלישיית תיקי רחצה 79.90 ₪ 

קרם שיאה לכף הרגל 80 מ״ל 44.90 ₪
ג׳ל חיטוי לידיים 9.90 ₪

סט פדיקור בכפכף 29.90 ₪

טיפוח לרגליים

מחיר לצרכן: 84.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

בייבי לליני

מחיר לצרכן: 92.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

מיני קיט בייבי לליני 79.90 ₪
מגבת אורח 12.90 ₪
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טיפוח מפנק

מחיר לצרכן: 129.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

קרם גוף בשפורפרת 200 מ״ל 69.90 ₪
קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪

שקית סבון מקציפה 9.90 ₪
מסז׳ר לראש 19.90 ₪ 

פינוק לאורח

מחיר לצרכן: 122.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

סבון ידיים BMG 250 מ«ל 49.90 ₪
קרם ידיים BMG 250 מ«ל 59.90 ₪

מגבת אורח 12.90 ₪

סבון קצפת 200 מ״ל 59.90 ₪
קרם קצפת 200 מ״ל 69.90 ₪
מראת לוגו מתקפלת 9.90 ₪

ספוג תחרה 12.90 ₪

מקלחת חלומית

מחיר לצרכן: 152.60 ₪
* מחיר לפני הנחה
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טיפוח מתוק

מחיר לצרכן: 159.70 ₪
* מחיר לפני הנחה

קרם סופלה בשפורפרת 200 מ״ל
₪ 59.90

פילינג סוכר 200 מ״ל 59.90 ₪
שלישיית מקרונים 39.90 ₪

מגבת כיס למיטת שיזוף 119.90 ₪
תיק תרמי 39.90 ₪

שיזוף נעים

מחיר לצרכן: 159.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

חופשה מהנה
₪ 89.90 Tre's Belle תיק

מגבת 140/90 99.90 ₪

מחיר לצרכן: 189.80 ₪
* מחיר לפני הנחה
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הפינוק המושלם
תיק רחצה כותנה 49.90 ₪

קרם גוף בשפורפרת 200 מ״ל 69.90 ₪
סבון פילינג בשפורפרת250 מ״ל 54.90 ₪

שקית סבון מקציפה 9.90 ₪
ספוג תחרה 12.90 ₪

מחיר לצרכן: 197.50 ₪
* מחיר לפני הנחה

תיק עלים 19.90 ₪
מגבת כיס 119.90 ₪

קרם גוף בשפורפרת 200 מ״ל 69.90 ₪
ג׳ל חיטוי לידיים 9.90 ₪

קיץ מפנק

מחיר לצרכן: 219.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

טיפוח מעשיר
סבון פילינג בשפורפרת 250 מ״ל 54.90 ₪

סבון וקצף אמבט 500 מ«ל 59.90 ₪
קרם סופלה 350 מ«ל 89.90 ₪

קרם ידיים 100 מ«ל 39.90 ₪
ספוג תחרה 12.90 ₪
מסג׳ר לגב 12.90 ₪

מחיר לצרכן: 270.40 ₪
* מחיר לפני הנחה
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 BE MY GUEST

מחיר לצרכן: 299.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

מגבת 140/90 119.90 ₪
סבון ידיים BMG 250 מ״ל 49.90 ₪
קרם ידיים BMG 250 מ״ל 59.90 ₪

מפיץ ריח 100 מ״ל 69.90 ₪

טיפוח מפנק לאם ולתינוק
מיני קיט בייבי לליני 79.90 ₪

מגבת 140/90 99.90 ₪
קרם גוף בשפורפרת 200 מ״ל 69.90 ₪

סבון פילינג בשפורפרת 250 מ״ל 54.90 ₪

מחיר לצרכן: 304.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

מקלחת בקצפת

מחיר לצרכן: 279.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

מגבת 140/90 119.90 ₪
קרם קצפת 200 מ״ל 69.90 ₪
סבון קצפת 200 מ״ל 59.90 ₪

קרם ידיים 50 מ״ל 29.90 ₪
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BODY & HOME

מחיר לצרכן: 359.30 ₪
* מחיר לפני הנחה

מבשם טקסטיל 29.90 ₪
סבון ידיים BMG 250 מ״ל 49.90 ₪
קרם ידיים BMG 250 מ״ל 59.90 ₪

מפיץ ריח 100 מ״ל 69.90 ₪
שקית סבון מקציפה 9.90 ₪

מגבת 140/90 119.90 ₪
אבן קרמית ריחנית 19.90 ₪

ספא מפנק

מחיר לצרכן: 407.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

סבון פילינג בשפורפרת 250 מ״ל 54.90 ₪
קרם גוף בשפורפרת 200 מ״ל 69.90 ₪

ספוג תחרה 12.90 ₪
חלוק רחצה 269.90 ₪

מקלחת מושלמת

מחיר לצרכן: 429.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

סבון קצפת 200 מ״ל 59.90 ₪
קרם קצפת 200 מ״ל 69.90 ₪

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
חלוק רחצה 269.90 ₪

מגבת 140/90 119.90 ₪
קרם קצפת 200 מ״ל 69.90 ₪
סבון קצפת 200 מ״ל 59.90 ₪

קרם ידיים 50 מ״ל 29.90 ₪
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קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪

טיפוח אקספרס לגבר

מחיר לצרכן: 69.80 ₪
* מחיר לפני הנחה

ערכת נסיעות

מחיר לצרכן: 209.50 ₪
* מחיר לפני הנחה

תיק רחצה 59.90 ₪ 
סבון גרגירים מוצק 39.90 ₪

שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪
קרם קצף גילוח 90 מ«ל 59.90 ₪

ספוג רחצה 9.90 ₪ 

שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪
קרם קצף גילוח 90 גר׳ 59.90 ₪

מגבת 140/90 119.90 ₪
ספוג רחצה 9.90 ₪

טיפוח גברי

מחיר לצרכן: 229.60 ₪
* מחיר לפני הנחה
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קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪

שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪
קרם קצף גילוח 90 גר׳ 59.90 ₪

מגבת 140/90 119.90 ₪
ספוג רחצה 9.90 ₪

הטיפוח המושלם לגבר

מחיר לצרכן: 299.30 ₪
* מחיר לפני הנחה

סבון פנים 150 מ«ל 39.90 ₪ 
קרם קצף גילוח 90 מ«ל 59.90 ₪

שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪
אפטר שייב 90 מ«ל 79.90 ₪

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
סבון גרגירים מוצק 39.90 ₪
סבון גרגירים מוצק 39.90 ₪

ספא לגבר

מחיר לצרכן: 349.60 ₪
* מחיר לפני הנחה

חלוק רחצה 269.90 ₪
קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪

שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39 ₪
ספוג רחצה 9.90 ₪

טיפוח זוגי
שתי מגבות 140/90 119.90 ₪ ליחידה

סבון פילינג בשפורפרת 250 מ״ל 
₪ 54.90

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
שמפו וג׳ל רחצה 200 מ«ל 39.90 ₪

קרם ידיים 50 מ«ל 29.90 ₪
ספוג תחרה 12.90 ₪
ספוג רחצה 9.90 ₪

ברווז אהבה 9.90 ₪

מחיר לצרכן: 427.10 ₪
* מחיר לפני הנחה
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DrEAM CArD BuSINESS
Special

יש לכם חלום למוצר שאין לנו?

החטיבה העסקית מפתחת, מעצבת ומייבאת מגוון 
רחב של מוצרים אשר נותנים מענה לאירועים 

ותקציבים מיוחדים.
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סט מזוודות 
קשיחות במידות:

54/35.5/21 ס«מ, נפח: 35 ליטר

65/42/27 ס«מ, נפח: 58 ליטר

75/50/30 ס«מ, נפח: 93 ליטר

Bluetooth מיקרופון
מיקרופון קריוקי משולב בעל 
משדר Bluetooth, מתחבר 

בקלות לכל סמארטפון .

כסא צידנית
ציידנית במידות

35/15/25
ציידנית השומרת על טמפרטורה 

קבועה, בעלת רצועות גב לנשיאה 
קלה ונפתחת לכיסא נוח. 
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מתבלטים איזו מתנה הכי תשמח את העובדים שלכם?

 אנחנו נקים עבורכם אתר בחירה ייעודי המעוצב בהתאם 
לשפת המותג שלכם, התקציב והאירוע ובו נציג את מגוון 

האפשרויות העומדות בפני עובדיכם:

 ,FOX hOME תווי שי, מתנות משמחות של 
 מארזים מפנקים של LALINE, מוצרי חשמל, 

מוצרי פנאי ועוד.

תנו לעובדים שלכם לבחור מתנה! 
מערכת אינטרנטית לבחירת מתנות
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מה המתנה המושלמת עבורך?

 MAGMA סדרת
שווי המתנה: 1,909.40 ₪

לפרטים נוספים >

פינוק ביתי
שווי המתנה: 279.60 ₪

לפרטים נוספים >

מארז טיפוח מפנק
שווי המתנה: 309.40 ₪

לפרטים נוספים >

 DREAM CARD כרטיס
שווי המתנה: 500 ₪

לפרטים נוספים >

כל המתנות, כל המותגים

מה המתנה המושלמת עבורך?

פינוק ביתיפינוק ביתי
שווי המתנה: 279.60 ₪

לפרטים נוספים >

מארז טיפוח מפנק
שווי המתנה: 309.40 ₪

לפרטים נוספים >

DREAM CARD
שווי המתנה: 500 ₪

לפרטים נוספים >
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SHOW ROOM החטיבה העסקית
השדרה המרכזית 21, מודיעין


