
Bİ’FAZLASI KURUMSAL 
HEDİYE KATALOĞU



Bİ’FAZLASI HAKKINDA
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Kurumsal hediyelerinizi 
hazırlarken aynı zamanda sosyal 
sorumluluk gerçekleştirmenize 
aracı olur.  Alışverişiniz sırasında 
sizin belirleyeceğiniz Sivil Toplum 
Kuruluşu’na (STK) katkı payı aktarır. 

Bİ’FAZLASI SOSYAL FAYDA İÇERİR.

Tek ortaklı bir limited şirket olarak 2020 
Aralık ayında faaliyete geçmiştir.

Bİ’FAZLASI BİR KADIN GİRİŞİMİDİR.

* Konseptlerin tasarımcısından üretici 
 ayağına kadar operasyonun pek 
 çok adımında kadını gözeterek pozitif 
 ayrımcılık yapar. 
* Yerli üretim yapan firmalarla çalışmayı 
 tercih eder. 
* Sosyal sorumluluk misyonu da olan 
 kurumsal müşterilere hizmet vermeyi 
 sever. 

EN İYİLERLE ÇALIŞIR AMA AYNI 
ZAMANDA AYRIMCILIK DA YAPAR.

Özel günler öncesinde yayınladığı 
kataloglar için özel konseptler oluşturur, 
bu konseptlerle üretilen ürünlerden 
setler hazırlar. 

ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLER HAZIRLAR.

Kurumsal firmalardan doğru briefi 
almak için tüm detayları düşünür. Ezber 
iş yapmaz. Kurumun ihtiyacına yönelik 
özel konseptlerle hediye setleri hazırlar. 

SORU SORMAYI ÇOK SEVER. 

* Özenli hazırlık yapar.
* Zamanında teslimatı önemser.

İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAZ.

* Hediyelerimiz geldi, çok çok çok 
 teşekkür ederiz. Çok beğenildiler. 
 Sayenizde çok mutlu olduk. Emeğinize 
 sağlık.

MUTLU MÜŞTERİ YORUMLARI
OLMAZSA OLMAZIDIR.

STK’lara sadece finansal kaynak 
geliştirmekle yetinmez, bilinirliklerine, 
faaliyet alanlarının anlatılmasına destek 
olur, çünkü Bi’fazlası Türkiye’de sivil 
toplumun gelişimini misyon haline 
getirmiştir. 

SİVİL TOPLUMU ÖNEMSER.
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HEDİYE KATEGORİLERİ
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-  Aranıza yeni katılan çalışma arkadaşlarınıza ‘’Hoş Geldin...‘’ 

 demek için.

- Doğum gününde “İyi ki...“ demek istediklerinize

- Yeni evlenenlere...

- Yeni bebeği olanlara...

- Uzun zamandır bir arada olduklarınıza...

- Sadece ‘’Seni önemsiyoruz!’’ demek için.

- Daha duyarlı bir dünya için. 



 Aranıza yeni katılan çalışma 
arkadaşlarınıza ‘’Hoş Geldin...‘’ demek için.
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• Özel Üretim ürünler:
 • Termos bardak, 280 ml 
 • Seramik kalemlik 
 • Mini kolonya
 • Not defteri 
 • Tohum kurşun kalem
• Mini çalar saat
• Stres topu (Çeşitlilik gösterebilir.) 

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Doğal taş bardak altlığı
 • Mum; ahşap fitilli, özel kokulu.
• Züber; Hindistan cevizi cips, 40 gr.
• Tüp çay; Chado (Çeşitlilik gösterebilir.) 
• Düş kapanı; 6 cm çap.
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • Türk Kahvesi fincanı
 • Mum; ahşap fitilli, özel kokulu
• Kolonya; 250 ml, Pomellos.
• Çikolata; bullion kutuda 90 gr, 
 Harem Çikolata. 
• Lokumluk
 

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Doğal taş bardak altlığı
 • Mum; konsept etiketli altın renk  
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Şişe çay; aromalı yeşil çay 25 gr, Melez Tea. 
• Çikolata; madlen 150 gr, Melodi.
• Kitap; İkigai, Hector Garcia, Francesc 
 Miralles. 
• Okuma ışığı 

SET 3 SET 4
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• Özel Üretim ürünler:
 • Termos bardak
 • Seramik kalemlik
 • Mum; siyah renk teneke kutu 
  içerisinde, üzeri konsept etiketli, 
  özel kokulu, ahşap fitilli.
• Doğal taş bardak altlığı
• Mini çalar saat

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
• Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Çikolata; 86 gr, Godiva.
• Filtre kahve; 100 gr, Caffe Fresco.

SET 5 SET 6



7

• Özel Üretim ürünler:
 • Rozet iğne
 • Mousepad
 • Ahşap telefon tutucu
 • Defter
• Çikolata; 120 gr. Patiswiss.
• Devrilmez çelik termos
• Kurşun kalem; Faber Castell.
• Tükenmez kalem;Lamy.
• Kulaklık; Powerstar.
• Power bank; Hypergear.
• Usb bellek; Mopal.
• Mouse; Logitech.
• Bilgisayar sırt çantası; Classone.
• Tek içimlik Caramel Latte Starbucks.

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Defter
 • Kalem
 • Kalemlik
 • Mousepad
• Filtre kahve; 50 gr. Urban Grind.
• Kitap; Özgürlüğün Rengi Mavidir, Cem Seymen.
• Moka pot; 3 fincan.
• Çikolata; 150 gr. Kahve Dünyası

SET 7 SET 8
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• Özel Üretim ürünler:
 • Defter
• Cam su matarası
• Laptop tutucu 
• Şerit silici
• Power bank; Ttec.
• Kulaklık; Between.
• Yapışkanlı not kağıdı; Hopax Stickn.
• Bilgisayar çantası; Classone 
• Kolonya; 250 ml. Pomellos.
• Fosforlu kalem set; Noki.
• Uçlu kalem; Rotring.
• Uç 

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa 
 • Defter
• Filtre kahve; 250 gr. Caffe Fresco.
• Kitap; Başarılı Zaman Yönetimi, 
 Patrick Forsyht.
• Chemex kahve demleme sürahisi
• Tükenmez kalem; Scrikss.

SET 9 SET 10
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• Özel Üretim ürünler:
 • Rozet iğne
 • Defter
• Bilgisayar sırt çantası; Classone.
• Kitap; Başarı Yasaları, Brian Tracy.
• Yapışkanlı not kağıdı; Post-it.
• Draje; 50 gr. Nestle.
• Mavi ışık gözlüğü
• Masaüstü sürahi takımı
• Tükenmez kalem; Lamy.
• Çok uçlu şarj kablosu
• Yoyo kartlık

SET 11
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Doğum gününde ‘’İyi ki...’
 demek istediklerinize
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa
 • Doğal taş bardak altlığı
 • Mum; özel kokulu, renkli, ahşap fitilli.
• Stres topu (Çeşitlilik gösterebilir.)

 

• Özel üretim ürünler:
 • Makyaj çantası
 • Ayna
 • Mum; konsept etiketli rose renk   
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Çikolata; renkli badem draje 150 gr, 
 Melodi.

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa
 • Doğal taş bardak altlığı
 • Mum; konsept etiketli altlığın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Filtre kahve; 100 gr, Caffe Fresco.
• Çikolata; 57 gr, Godiva.

SET 3



Yeni evlenenlere...
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• Özel Üretim ürünler:
 • Termos bardak; 280 ml.
 • Mum; konsept etiketli gümüş renk 
  teneke kutu içerisinde, ahşap fitilli, 
  özel kokulu.
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Filtre kahve; 100 gr, Caffe Fresco. 

 

• Özel üretim ürünler:
 • 2 adet kupa
 • 2 adet doğal taş bardak altlığı 
• Kar küresi

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • 2 adet Türk Kahvesi fincanı
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.
• Çikolata; madlen 150 gr, Melodi. 

• Özel üretim ürünler:
 • 2 adet kupa 
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Sıcak çikolata; 400 gr, Kahve Dünyası.
• Kar küresi

SET 3 SET 4
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• Özel Üretim ürünler:
 • 2 adet Türk Kahvesi fincanı 
 • Mum; boyalı bardağa konsept etiketli, 
  özel kokulu, ahşap fitilli.
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.
• Çikolata; bullion kutuda 90 gr, 
 Harem Çikolata.

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa seti; 2 adet kupa.
 • 2 adet doğal taş bardak altlığı
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Düş kapanı; 6 cm çap. 
• Kar küresi

SET 5 SET 6
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• Özel Üretim ürünler:
 • 2 adet termos bardak; 280 ml. 
 • Mum; konsept etiketli siyah renk 
  teneke kutu içerisinde, ahşap fitilli, 
  özel kokulu. 
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• Düş kapanı; 6 cm çap. 
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Çikolata; 86 gr, Godiva.
• Çay; siyah çay 50 gr, Melez Tea. 

SET 7
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Yeni bebeği olanlara...
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• Özel Üretim ürünler:
 • Termos bardak; 280 ml. 
• Şapka; %100 organik pamuk iplikten, 
 el örgüsü.
• Patik; %100 organik pamuk iplikten, 
 el örgüsü.
• Uyku arkadaşı; %100 organik pamuk 
 iplikten, el örgüsü.
• Kar Küresi 

• Özel üretim ürünler:
 • Termos bardak
 • Doğal taş bardak altlığı
 • Mum
• Kitap; İlk 12 Ayda Bebeğin Gelişimi- 
 Beslenmesi-Oyunları, Hatice Kübra 
 Tongar
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Sleep Kit; 2 poşet çay ve 1 banyo tuzu,  
 Melez Tea. 

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa 
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
 • Uyku arkadaşı; %100 organik pamuk 
  iplikten, el örgüsü.
 • Diş kaşıyıcı; bakteri barındırmayan 
  Akçaağaç halka, %100 organik pamuk 
  iplikten, el örgüsü.
• Body; %100 doğal pamuk kumaş.
• Düş kapanı; 6 cm çap. 
• Organik grissini; 75 gr, Humm organik.

• Özel üretim ürünler:
 • 2 adet termos bardak; 280 ml. 
 • Mum; konsept etiketli altlığın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Uzun patik; %100 organik pamuk 
 iplikten, el örgüsü.
• Tulum; %100 organik pamuk iplikten, 
 el örgüsü.
• Çay; meyveli rooibos çayı 50 gr, 
 Melez Tea. 

SET 3 SET 4
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• Özel Üretim ürünler:
 • 2 adet kupa
 • 2 adet doğal taş bardak altlığı 
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Kitap; Geliştiren Anne-Baba, 
 Doğan Cüceloğlu. 
• Çikolata; kalpli bonbon 100 gr, Melodi.  

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde özel kokulu, ahşap fitilli.
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm
• Patik; %100 organik pamuk iplikten, el örgüsü.
• Diş kaşıyıcı; bakteri barındırmayan Akçaağaç 
 halka, %100 organik pamuk iplikten, el örgüsü.
• Önlük; %100 doğal yüksek kalite pamuk iplikten. 
• Çikolata; renkli badem draje 100 gr, 
 Melodi.  
• Kolonya; bebek kolonyası 150 ml, 
 Eyüp Sabri Tuncer. 

SET 5 SET 6
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• Özel Üretim ürünler:
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
 • Termos bardak; 280 ml.
 • Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• Patik; %100 organik pamuk iplikten,
 el örgüsü.
• Diş kaşıyıcı; bakteri barındırmayan 
 Akçaağaç halka, %100 organik pamuk 
 iplikten, el örgüsü.
• Önlük; %100 doğal yüksek kalite pamuk 
 iplikten. 
• Çikolata; renkli badem draje 100 gr, 
 Melodi.  
• Kolonya; bebek kolonyası 150 ml,
 Eyüp Sabri Tuncer. 

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Doğal taş bardak altlığı
• Patik; %100 organik pamuk, bebek 
 iplikten, el örgüsü.
• Diş kaşıyıcı; bakteri barındırmayan 
 Akçaağaç halkalı, %100 organik pamuk, 
 bebek iplikten, el örgüsü.  
• Çay; lavantalı rooibos çayı, Melez Tea. 

SET 7 SET 8
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa
 • Mum; konsept etiketli gümüş renk 
  teneke kutu içerisinde, ahşap fitilli, 
  özel kokulu
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Çay; aromalı beyaz çay 50 gr, Melez Tea. 
• Çikolata; kare 60 gr, Godiva.

SET 9
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Uzun zamandır bir arada olduklarınıza...
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa
 • Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
 • Kibrit; konsept baskılı
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Çikolata; bullion kutuda 90 gr, 
 Harem çikolata. 

• Özel üretim ürünler:
 • Türk Kahvesi fincanı
 • Mum; siyah renk teneke kutu 
  içerisinde, özel kokulu, ahşap fitilli.
• Masa üstü dekoratifi; stres oyuncağı
• Işıklı küre

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kravat 
 • Cep Mendili
• Kalıp mum; büst
• Tıraş kolonyası; 250 ml, Eyüp Sabri 
 Tuncer
• Çikolata; el yapımı 100 gr, Kahve 
 Dünyası. 

 

• Özel üretim ürünler:
 • Mum; siyah renk teneke kutu 
  içerisinde, özel kokulu, ahşap fitilli.
 • Oda kokusu, 50ml.
• Fotoğraf çerçevesi; 10x13 cm. 
• Çikolata; gümüş renk draje 150 gr, 
 Melodi

SET 3 SET 4
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• Kitap; Satranç, Stefan Zweig 
• Okuma ışığı. 
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Çay; siyah çay 50 gr, Melez Tea.
• Deodorant; 150 ml, Huncalife.
• Duş jeli; 150 ml, Huncalife.

• Özel üretim ürünler:
 • Kravat 
 • Cep Mendili
 • Mum; konsept etiketli altın teneke 
  kutu içerisinde, kokulu, ahşap fitilli.
• Çikolata; madlen 150 gr, Melodi.

SET 5 SET 6
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• Özel Üretim ürünler:
 • El yapımı Fransız Limoges özel tasarım 
  porselen kupa
• Kitap; Bir Kadın Plan Yaparsa, 
 Maye Musk
• French Press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Tüp çay; Chado. (çay içerikleri farklılık 
 gösterebilir.)

 

SET 7



Sadece ‘’Seni önemsiyoruz!’’ demek için.
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• Özel Üretim ürünler:
 • Türk Kahvesi fincanı 
 • Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Çikolata; draje, Patiswiss. 
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.

 

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa
 • Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
• Kar küresi
• Kum saati

SET 1 SET 2
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• Kalıp mum; büst.
• Kolonya; 250 ml, Pomellos.
• Çikolata; el yapımı 100 gr, 
 Kahve Dünyası.
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.

• Özel üretim ürünler:
 • Kupa; el yapımı seramik kahve fincanı
• Kolonya; 250 ml, Pomellos.
• Çikolata; madlen 150 gr, Melodi.
• Tüp çay; 4’lü set, Chado. 

SET 3 SET 4



31 32

• Özel Üretim ürünler:
 • 1 adet kulplu el yapımı seramik kahve 
  fincanı
 • 1 adet kulpsuz el yapımı seramik kahve 
  fincanı
• Türk kahvesi; 125 gr, Selamlique. 
• Özel esanslı kokulu taş.
• Çikolata; bullion kutuda 90 gr, 
 Harem Çikolata.

 

• Özel üretim ürünler:
 • Mum; siyah boyalı bardak, özel kokulu.
• Çikolata; gümüş draje 150 gr, Melodi 
 Çikolata 
• Türk kahvesi; 125 gr, Selamlique.
• Lokumluk
• Eau de kolonya; 150 ml, Eyüp Sabri 
 Tuncer

SET 5 SET 6



33

• Özel üretim ürünler:
 • Mum; konsept etiketli, altın renk 
  teneke kutu içerisinde, özel kokulu, 
  ahşap fitilli.
• Kitap; Küçük Prens, Antoine de Saint- 
 Exupery.
• Kupa; el yapımı seramik. 
• Çikolata; renkli badem draje 150 gr, 
 Melodi.

SET 7
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Daha duyarlı bir dünya için.
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• Özel üretim ürünler:
 • Kupa; içerisinde özel kokulu, ahşap 
  fitilli mum bulunur.
• Sabun; el yapımı, bal-yulaf, Cotton Bee.  
• Diş fırçası; misvak başlıklı, ahşap saplı 
 diş bakım fırçası, Cotton Bee.
• Lif; doğal kabak lifi, Cotton Bee.

• Özel üretim ürünler:
 • Seramik kalemlik
 • Tohum kurşun kalem
 • Tohum tükenmez kalem 
 • Not defteri
 • Telefon standı

SET 1 SET 2
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• Özel Üretim ürünler:
 • Kupa 
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)
• Filtre kahve; 100 gr, Caffe Fresco.
• Yıkanabilir kumaş kahve filtresi. 

 

SET 3
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KURUMSAL SİPARİŞ SÜRECİ

• Kurumunuzun ihtiyacına en uygun öneriyi sunabilmek için hedef kitle, cinsiyet, bütçe, 
 kişi sayısı, tekrara düşmeme adına önceki hediye çalışmalarınızın bilgisi,... gibi sorularımızın 
 cevaplarını derlemek için brief süreci yürütülür. 

• Kuruma özel markalama ve isme özel uygulamaların da olduğu öneri hediye seçenekleri 
 sunumu hazırlanıp kurum ile paylaşılır. 

• Talep edilmesi ve uygunluk durumunda örnek ürün kuruma ulaştırılır.

• Kurumun nihai ürün ve destek olmayı belirleyeceği STK kararının ardından ürün hazırlık 
 süreci özenle sürdürülür.

• Kurumun belirleyeceği teslimat adresine tek seferde ücretsiz olarak teslimat gerçekleştirilir. 
 İsme özel farklı adreslerdeki gönderiler için ayrıca bütçe ve planlama da yapılabilir. 
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• Minimum sipariş adeti 50 adettir. 

• Bütçenize ve beğenilerinize uygun setleri birlikte oluşturmak için bizimle iletişime 
 geçebilirsiniz.
 0212 999 91 82
 kurumsalsiparis@bi-fazlasi.com

• Koleksiyon tasarımları Bi'fazlası'na aittir. Fotoğraf çekimlerinde yer alan akseuarlar 
 görsel amaçlı kullanılmıştır, ürün içeriklerine dahil değildir. 

• Ürün renkleri baskıdan kaynaklı olarak veya kataloğun elektronik görüntülendiği 
 durumlarda görüntülenen cihaza göre farklılık gösterebilir.


