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Para um
ano em

GRANDE!
Organize a sua rotina! Torne a sua agenda no

maior aliado dos seus dias agitados e intensos.
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VERLAINE
modelo

Agenda A5 em imitação de pele. Fecho magnético com 

peça metálica brilhante. Suporte para esferográfica.

Fornecida com bolsa de non-woven. 

Esferográfica incluída.

A5: 148 x 210 mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano diário

Possibilidade de personalização a serigrafia

na capa, a laser no fecho e/ou a laser na caneta.



A5: 148 x 210 mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano diário

B5: 175 x 245mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano semanal
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VERTIX
modelo

Agenda A5 ou B5 em imitação de pele com fecho 

magnético e suporte para esferográfica.

Fornecida com bolsa de non-woven. 

Esferográfica incluída.

Possibilidade de personalização a laser na capa.
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BESSA
modelo

Agenda A5 em imitação de pele. 

Suporte para esferográfica.

Fornecida com bolsa de non-woven. 

Esferográfica incluída.

A5: 150 x 210 mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano diário

Possibilidade de personalização a serigrafia

na capa e laser na caneta.
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POMAR
modelo

Agenda A5 ou B5 em cortiça com miolo

em cor marfim. Suporte para esferográfica.

Fornecida com bolsa de non-woven. 

Esferográfica não incluída.

A5: 148 x 210 mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano diário

B5: 175 x 245mm | Bolsa: 220 x 270 mm | Plano semanal

Possibilidade de personalização a laser na capa.
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SAVANA
modelo

Agenda A5 ou B5 em canvas em poliéster.

Suporte para esferográfica.

Fornecida com bolsa de non-woven. 

Esferográfica não incluída.

Possibilidade de personalização a transfer na capa.

A5: 148 x 210 mm | Bolsa: 205 x 250 mm | Plano diário

B5: 175 x 245mm | Bolsa: 220 x 270 mm | Plano semanal
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FITZ
modelo

Agenda A5 com capa em PU (poliuretano).

Esferográfica não incluída.

Possibilidade de personalização a laser na capa.

A5: 148 x 210 mm | Plano diário
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SPECT
modelo

Agenda A5 ou Pocket em tecido poliéster. 

Com suporte para esferográfica.

Esferográfica não incluída.

Possibilidade de personalização a transfer na capa.

A5: 145 x 212 mm | Plano diário

Pocket: 85 x 145mm | Plano bisemanal



https://mestredesign.hideagifts.com/pt/catalogo/?f1%5B%5D=9&f7%5B0%5D=&f7%5B1%5D=0&f7%5B2%5D=
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Não encontrou
o que procurava?

Consulte a nossa gama completa em:

ou contacte-nos para mais informações!

geral@mestredesign.com
232 945 448 | 965 045 150



publicidade e comunicação


