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חברת תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט הינה בעלת המפעל החדיש 
והגדול בישראל לייצור לוחות שנה, יומני שנה וכן יומן ארגונית.

יומן ה-“ארגונית” המפורסם והאהוב הוא סימן רשום של חברת תשר. 

המוצרים היוקרתיים של חברת תשר הינם הבולטים בשוק מכשירי הכתיבה והציוד 
המשרדי, הן בישראל והן ברחבי העולם, כבר למעלה מ-50 שנה.

לחברת תשר ליין של לוחות שנה מעוצבים ויוקרתיים, המופיעים בגרסאות שונות ובגימור 
מרשים תוך שימוש בחומרי גלם מיוחדים, הבלטות, הטבעות זהב, חיתוכים מיוחדים 

ועיצוב מרשים, וכמו כן יומני שנה יוקרתיים המופיעים במגוון רחב של עיצובים וכריכות, 
המתאימים לכל מטרה ולכל כיס.

אנו מתמחים בתחום ייבוא מוצרי פרסום וקידום מכירות, מתנות ממותגות לארגונים כגון 
מוצרים לנייד ולמחשב, מוצרי נייר לפרסום, מחברות, עטים, אוזניות, מוצרי נוחות ועוד…

מחויבותה של חברת תשר לסטנדרטים גבוהים, לשימוש בחומרי הגלם הטובים ביותר 
ורמת הגימור הגבוהה, הפכה אותנו לחברה המובילה בתחום.

המעצבים שלנו שוקדים ימים כלילות על חידוש מתמיד ועיצובים מקוריים של קו 
המוצרים שלנו, על מנת להמשיך ולהוביל את הענף לשיאים חדשים.

בין הלקוחות תשר בישראל מוסדות וארגונים גדולים הרוכשים מוצרי פרסום ממותגים 
לעובדים וללקוחות.
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מחברת A5 עם כיס לנייד
מקום לעט וכרטיס אשראי

כריכה מהודרת

A5 מחברת עסקים
כריכת עור סינטטי וסגר מגנטי

מק״ט 140284

מק״ט 140326

מחברת A5 ממוחזרת
כריכת עור סינטטי עם סגר גומי 

ומקום מגנטי לעט

מחברת ממוחזרת A5 + עט
15X17 עם סגירת גומי +דגלונים

מק״ט 140322

מק״ט 140275

מוצרי נייר
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מק״ט 140323

אירגונית שולחנית נפתחת 
ומתקפלת לקופסא

10x10 דגלים, דפי ממו
אטבים דביקים וכוס לעטים

מק״ט 140324

מ.שולחני בצורת קובייה
כולל נ.דביקים, ממו ומקום לעטים

מ.שולחני מתקפל בצורת קובייה
כולל ניירות דביקים, ממו ואטבים

מק״ט 140325
מק״ט 93281

מכתביית קרפט
מכתבייה בגודל A4, עשויה קרפט, סגירה 

ב–2 כפתורי טיקטק. פנים כולל: בלוק שורות 
לבן, דבקיות צבעוניות, ממו צהוב ועט.
הדפסה ע"ג החזית ו/או פנים התיקייה

מוצרי נייר
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מק״ט 93244

מחברת מהודרת עם הדפסה בפאות
מחברת A5 עטיפת PU תרמו,

כולל כיס בכריכה האחורית, 96 דפי שורות, 
הדפסה צבעונית בפאות, סגירת גומי,

מחזיק עט מגומי ועט כדורי בצבע תואם.
ניתן למתג על ידי הטבעה או הדפסה בחזית.

מק״ט 125003

A6 פנקס
פנקס A6 דמוי עור 70 דף מודפס שורות 

+ סט דגלוני סימון כולל מעמד לעט
ועט איכותי

מק״ט 125004

פנקס A6 בלוק
פנקס A6 דמוי עור בלוק 70 דף מודפס שורות 

+סט דגלוני סימון כולל מעמד לעט
ועט כדורי איכותי

11743 A5 מק״ט

41175 A6 מק״ט

A5/A6 מחברות
כריכה רכה, עטיפה pu יוקרתית 

בתוספת כיס פנימי ועט תואם צבע. 
96 דף, דפי שורה.

מוצרי נייר
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מק״ט 93282

מחברת מהודרת A6 חלון
מחברת מחומר PU תרמו, 120 דפי שורות, 
סגירת גומייה בצבע תואם,  חלון להשחלת 

פרסום / תמונה. צבעים: סגול, צהוב, טורקיז. 
ניתן למתג על ידי הטבעה או הדפסה בחזית.

מק״ט 41176

מחברת A5 סגירת גומי
מחברת A5 עטיפת PU יוקרתית

דמוי שעם מוטבע + דפנות צבועות וגומי סגירה.
צבעים: חום, אדום, כחול, אפור

A4 מחברת
PU כריכה קשה, ציפוי

מק״ט דף חלק 16947

מק״ט דף שורה 16948

מוצרי נייר
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מוצרי נייר

קובית ממו סקאי

מק״ט 51672

מק״ט 85449

פד תכנון שבועי
סקאי דמוי עור יוקרתי כולל בלוק 56 דף תכנון 

שבועי

מחברת A5/A6 כריכה קשה+גומי

מחברת A5/13x18 כריכה רכה

84920 A5 מק״ט

534774 A5 מק״ט

85050 A6 מק״ט

534798 13x18 מק״ט
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מק״ט 125013

מק״ט 41393

תיקיית PU A4 ידיות מגנטיות
דמוי עור איכותי סגירת רוכסן, כולל בלוק נייר, 

מחשבון איכותי ומתקן טבעות לדפדפת

A4 תיקייה
תיקיייה A4 PU דמוי עור פס סגירת מגנט 

כולל תאים פנימיים למסמכים וכרטיסי ביקור 
+ בלוק נייר איכותי ומחשבון איכותי תואם A5 תיקייה

תיקייה A5 PU דמוי עור איכותי כיס מסמכים פנימי 
כולל בלוק נייר 30 דף

מק״ט 125012

תיקיות

מכתביה A4 סגירה מגנטית

מק״ט כחול 537959

מק״ט אפור 537942
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מק״ט 93238

עט טאץ' + פנס
עט כדורי מתכת עם פנס LED וקצה טאץ'.

מגיע באריזת קרטון. הדפסה ע"ג העט.

מק״ט 93235

עט במארז גליל מהודר
עט כדורי מאלומיניום מבריק בתוך מארז גליל 

מאלומיניום בצבע תואם. 
הדפסה ע"ג העט  ו/או המארז.

עטים

מק״ט 125023

עט כדורי פלסטי
+ ראש טאץ

מק״ט 125022

עט כדורי פלסטי לנייד
+ ראש טאץ + חיבור לנייד
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מק״ט 125020

עט כדורי פלסטי נצנצים

מק״ט 125019

עט ראש סיכה פלסטי ראש צבעוני

מק״ט 125018

עט ראש סיכה פלסטי כנף צבעוני

מק״ט 125046

עט רב שימושי
עט כדורי + ראש מברג + סרגל מדידה ופלס

עטים
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מק״ט 125007

מק״ט 125009

מק״ט 125008

מעמד שולחני מסגרת תמונה
דמוי עור מהודר כולל מסגרת לתמונה

בתוספת שעון דיגיטלי, תאריכון,
מד טמפרטורה ושעון מעורר

מסגרת מתכתית עם שעון
מסגרת תמונה מתכתית כולל שעון דיגיטלי כולל תאריכון טמפרטורה ושעון מעורר. 

מידות: 18.0x2.0x18.0 ס"מ

מעמד שעון דיגיטלי
דמוי עור יוקרתי כולל תאריכון, מד טמפרטורה, 

שעון מעורר וחלון להשחלת תמונה

אלקטרוניקה וגאדג׳טים
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מק״ט 125086

מק״ט 125087

מק״ט 125088
MAH 4000 פאוור בנק

USB כולל כבל מיקרו

MAH 4000 פאוור בנק
USB כולל כבל מיקרו

MAH 2000 פאוור בנק
USB כולל כבל

מק״ט 125045

פאוצ׳ נאופרם למתניים

אלקטרוניקה וגאדג׳טים
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מק״ט 125060

מק״ט 125040

מק״ט 125039

כיס סילקון לכרטיסי אשראי+מראה

סט כלים ליין במזוודת עץ מהודרת

סט במארז מהודר לכלי ברביקיו 
ומנגל

אלקטרוניקה וגאדג׳טים
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מנורה למחשב נייד
מנורת USD קפיץ לד למחשב נייד

מק״ט 125094

מנורה למחשב נייד
צבעים: כתום, שחור, כחול

מק״ט 125024

מארז כלי עבודה מקצועי
מארז מהודר כולל סגירה

לסט כלי עבודה מקצועיים

מק״ט 125029

אלקטרוניקה וגאדג׳טים
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תיקים

מק״ט 140329

מק״ט 140327

מק״ט 125042

תיק מארז מתנה
מבד תפור עם 2 ידיות נשיאה בגימור יוקרתי- 

מידות 12x40x32 אורך ידיות 51 ס"מ

תיק קניות/מתנה
15.5x30x33 מבד תפור מידות

אורך ידיות 51 ס"מ

תיק אלבד
36x40x15 100 ג׳
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מק״ט 125044

מק״ט 125048

פאוץ זרוע
פאוץ לזרוע, ניילון וגומי עם 2 כיסים ורוכסנים

תיק מיני pvc עם רוכסן
גודל 11.5x9 ס"מ 

תיקים

מק״ט 140328

תיק שרוך קלאסי
20 ליטר
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בקבוקים, תרמוסים וכוסות

מק״ט 140316

מק״ט 140317

מק״ט 140330

מק״ט 140332

בקבוק ספורט עם שאקל
0.8 ליטר בצבע לבן

בקבוק ספורט גמיש עם פיה
0.8 ליטר

בקבוק אלומיניום עם פיה נשלפת
0.8 ליטר

בקבוק פרישייק
0.9 ליטר
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מק״ט 140320

מק״ט 140319

מק״ט 140311

תרמוס נירוסטה
בקבוק 0.75 ליטר

תרמוס נירוסטה
בקבוק 0.5 ליטר

תרמוס נירוסטה מעוצב
פקק במבוק 0.5 ליטר

בקבוקים, תרמוסים וכוסות
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מק״ט 140333

מק״ט 914370

מק״ט 140331

כוס תרמית נירוסטה
0.5 ליטר בצבע כסף

טאץ בקבוק פלסטיק
650 מ״ל

כוס פלסטיק עם מכסה וחבק סיליקון
0.5 ליטר

בקבוקים, תרמוסים וכוסות
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מק״ט 125055

מגבת פנים איכותית
גודל 35x75 במארז פלסטי צילנדר שקוף

מק״ט 125053

סט מניקור במארז פלסטי עומד
עם מכסה שקוף

מק״ט 125056

סט כלי צחצוח
במארז דמוי עור סגירת רוכסן

מוצרי נסיעות
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מבצעים

מק״ט 125025

מק״ט 125028

סט מברגים ידית אלומיניום
+ פנס תאורה

2.90 ש״ח

אולר שימושי עם פנס
סט כלי עבודה מושחלים בציר חלון

בתוספת פנס איכותי
9.90 ש״ח

מק״ט 125084

MAH 2600 פאוור בנק
כולל כבל מיקרו USB + שרוך לתליה וטבעת

7.90 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125081

מק״ט 125083

מק״ט 125082
מוט סלפי איכותי + כבל

צבע: אדום, שחור
3.50 ש״ח

MAH 2600 פאוור בנק
USB כולל כבל מיקרו

7.90 ש״ח

מוט סלפי איכותי מופעל 
BLUETOOTH

5.50 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125032

מק״ט 125070
מק״ט 125071

רצועת ספורט בטיחותית מהבהבת 
לזרוע

3.90 ש״ח

USB 8GB דיסק און קי צמיד
11.00 ש״ח

 USB 8GB דיסק און קי מהודר
מחזיק מפתחות

8.90 ש״ח

מק״ט 125085

MAH 2600 פאוור בנק
USB כולל כבל מיקרו

7.90 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125089

מק״ט 125080

מק״ט 125092

MAH 4000 פאוור בנק
USB כולל כבל מיקרו

7.90 ש״ח

סט סוללת גיבוי + מטען לרכב
+ מתאמים

סט נסיעות הכולל מטען נייד + מתאם לרכב 
MAH 2200 במארז דמוי עור עם סגירת רוכסן

צבע: שחור
4.90 ש״ח

אוזניות קשת
צבעים: לבן, שחור

0.50 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125010

מק״ט 125011

תיקייה לנייד ולטאבלט
תיקיית נאופרם איכותי לנייד ולטאבלט 7 אינץ 

כולל 2 תאים נסגרים ברוכסן + רצועת כתף
צבעים: שחור, אדום יוקרתי

מידות 12x40x32 אורך ידיות 51 ס"מ
12.00 ש״ח

תיקייה 10 אינץ׳ לנייד ולטאבלט
תיקיית נאופרם איכותי לנייד וטאבלט 10 אינץ 2 

תאים נסגרים ברוכסן + רצועת כתף
12.00 ש״ח

מק״ט 125058

כרית צוואר
אידיאלי לטיולים! מתנפחת בקלות. מתקפלת 

למארז כיס
4.90 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125038

נרתיק מסמכי נסיעה PVC מבריק
3.50 ש״ח

מק״ט 125037

נרתיק PVC מבריק לדרכון
2.50 ש״ח

מק״ט 125036

תג מזוודות תיקים ארוך PVC מבריק
1.50 ש״ח

מק״ט 125035

תג מזוודות תיקים עגול PVC מבריק
2.00 ש״ח
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מבצעים

מק״ט 125064

PU נרתיק + פנקס
A-7 דמוי עור+ פנקס PU נרתיק
4.00 ש״ח

מק״ט 125066

מק״ט 125063

PU נרתיק
עם מגנט
PU עטיפה

דמוי עור 
מידה: 12x7 ס״מ

2.50 ש״ח

PU נרתיק לדרכון
3.50 ש״ח

נרתיק לכרטיסי אשראי 2 תאים
נרתיק PU דמוי עור

2.50 ש״ח
מק״ט 125062מק״ט 125061

נרתיק
לכרטיסי

אשראי
PU דמוי עור

4.25 ש״ח



תשר מוצרי נייר ופרסום בע“מ
טלפון רב-קווי: 09-9538300

sales@tesher.co.il
www.tesher.co.il

לפרטים ולהזמנות:

התאמה לצרכי הלקוחמיתוג אישי

1000 לקוחות מרוצים40 שנות מצויינות


