
Tüm kadınların hayatımızdaki 
varlığına teşekkürümüzle...



KADINLAR GÜNÜ HEDİYENİZLE FAYDA SAĞLAYABİLİRSİNİZ...*
*Alışveriş tutarının %15’i Bi'Fazlası’na üye olan ve sizin seçeceğiniz sivil toplum kuruluşuna aktarılır.

KORUNCUK VAKFI
Temel ihtiyaçlar bakımından olanakları kısıtlı ve eğitim hakları risk altında olan çocuklara 
önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümlerle bakım, barınma ve danışmanlık hizmetleri veren, 
çocukları aileleri ile birlikte güçlendiren Koruncuk Vakfı’na destek olabilirsiniz.

SOSYALBEN VAKFI
Taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören SosyalBen Çocukları' nın 
yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve yönlendirmeleri için SosyalBen Vakfı'na destek 
olabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Türk Eğitim Derneği benzersiz burs sistemi ile başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı kız 
öğrencilerin nitelikli eğitime kavuşmasını sağlıyor. Daha çok kız çocuğu eğitime kavuşsun diye
siz de alışverişlerinizle destek olabilirsiniz.

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
Engelli bir bireyin güven içerisinde bakım desteği alabilmesi, özgürce sokağa çıkabilmesi, sanatla 
iç içe bir yaşam sürebilmesi, ve eğitim alabilmesi için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne destek 
olabilirsiniz. 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın gençlere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim faaliyetlerine 
ve bu alandaki sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayan "Genç Kadın Fonu" na destek 
olabilirsiniz. 

YENİDENBİZ DERNEĞİ
YenidenBiz üniversite mezunu, 7 yıl üstü deneyimli, iş hayatına en az 1 yıl ara vermiş ve işe tekrar 
geri dönmek isteyen kadınları destekler. İş hayatına ara vermiş kadınların gelişimine katkıda 
bulunmak ve güçlendirmek için faaliyetlerde bulunan YenidenBiz’e katkı sağlayabilirsiniz.



Temelleri 2020 yılında atılan ve Kasım 2020'de faaliyetine başlayan Bi'fazlası, 
bünyesinde sosyal fayda barındıran bir girişimdir.

Bireyler ve kurumlar için hazırladığı ürün seçenekleri ve projelerle bireyin ve kurumun, 
satın aldığı üründen bi’fazlasını sağlamasına aracılık eder.

Bireyler ve kurumlar Bi'fazlası üzerinden yapacakları ürün alışverişlerinde ilave bir ücret 
ödemeden hem katkı sağlamak istedikleri ihtiyaç alanının yanında yer alırlar, hem de 
sağlayacakları toplumsal katkı ile yarınlara fayda biriktirirler.

NASIL ÇALIŞIR?

1 Ürünü seç 2 Kişiselleştir 3 Fayda 
sağlamak
istediğin 
STK’yı
belirle

4 Alışverişi
tamamla

5 Fayda 
sağla
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N A Z A R  S E R İ S İ
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K A D I N  S E R İ S İ
Tasarımları ilk kez Bi’fazlası 
ürünlerinde hayat bulan
İTÜ Mimarlık Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisi Ece Filibe,
fotoğraf, sinema ve edebiyat 
tutkunu, kadının gücüne inanan, 
20 yaşında genç bir kadın...

Hayatımızdaki varlığın için
teşekkür ederiz Ece.

Tüm kadınların hayatımızdaki 
varlığına teşekkürümüzle...
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K U T U  S E T L E R



Premium Set 1
• Paketleme; siyah mukavva kutu içerisindeki hediyeler, kırpık pelur üzerinde pelur kağıda 
 sarılır ve sticker ile kapama yapılır. Grogren kurdele ile bağlama yapılır. Kutu üstüne
 STK stickerı yapıştırılır. 

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin notun
 yer aldığı kart. 

• Ürünler; 
 - Defter; yaklaşık 13 x 2 3 cm, 75 sayfa çizgili, spiralli, salpa deri kapak, kapak üstü konsept 
  ve isme özel baskılı. 
 - El yapımı Fransız Limoges özel tasarım porselen kupa; yaklaşık ölçüleri; yükseklik 12 cm, 
  çap 7 cm. Sır altı boyama yapıldığından bulaşık makinesinde yıkanabilir. Her bir kupa ve 
  kulpları elde tek tek şekil verilerek ve elde boyanarak yapıldığından ürünler arasında 
  farklılıklar oluşabilir. 
 - Özel esanslı kokulu taş. 
 - Özel kokulu dekoratif mini sabun 

240 TL + KDV 5



Premium Set 2
• Paketleme; siyah mukavva kutu içerisindeki hediyeler, kırpık pelur üzerinde pelur kağıda 
 sarılır ve sticker ile kapama yapılır. Grogren kurdele ile bağlama yapılır. Kutu üstüne
 STK stickerı yapıştırılır. 

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin notun
 yer aldığı kart. 

• Ürünler; 
 - 2 adet el yapımı seramik kahve fincanı. Yaklaşık ölçüleri; yükseklik 8 cm, çap 7 cm, 
  taban 5,5 cm. Altın varak uygulamaları gerçek altından yapılmıştır. Sır altı boyama 
  yapıldığından bulaşık makinesinde yıkanabilir. Her bir kupa ve kulpları elde tek tek şekil 
  verilerek ve elde boyanarak yapıldığından ürünler arasında farklılıklar oluşabilir. 
 - Lokum, Cafer Erol, 100 gr.
 - Türk kahvesi, Selamlique, 125 gr.

315 TL + KDV 6



Premium Set 3
• Paketleme; kraft renk mukavva kutu içerisindeki hediyeler, kırpık pelur içerisine yerleştirilir. 
 Grogren kurdele ile bağlama yapılır. Kutu üstüne STK stickerı yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin notun
 yer aldığı kart. 

• Ürünler; 
 - Konsept etiketli altın renk teneke kutu içerisinde, yaklaşık 25 x 66 mm, 30-35 gr. 
  özel kokulu mum. 
 - Bullion kutuda Harem Çikolata, yaklaşık 90 gr.

115 TL + KDV 7



Premium Set 4
• Paketleme; kraft renk mukavva kutu içerisindeki hediyeler, kırpık pelur içerisine yerleştirilir. 
 Grogren kurdele ile bağlama yapılır. Kutu üstüne STK stickerı yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin notun
 yer aldığı kart. 

• Ürünler; 
 - 1 adet kulplu el yapımı seramik kahve fincanı. Yaklaşık ölçüleri; yükseklik 6 cm, çap 8 cm, 
  taban 8 cm. Altın varak uygulamaları gerçek altından yapılmıştır. Sır altı boyama 
  yapıldığından bulaşık makinesinde yıkanabilir. Her bir kupa ve kulpları elde tek tek şekil 
  verilerek ve elde boyanarak yapıldığından ürünler arasında farklılıklar oluşabilir. 
 - Mini bardak mum; transparan bardağa tam saran şeffaf etiketli, yaklaşık 6 x 4 cm 
  özel kokulu mum. 
 - Özel esanslı kokulu taş.
 -  Bullion kutuda Harem Çikolata, yaklaşık 90 gr.

225 TL + KDV 8



Premium Set 5
• Paketleme; siyah mukavva kutu içerisindeki hediyeler, kırpık pelur üzerinde pelur kağıda 
 sarılır ve sticker ile kapama yapılır. Grogren kurdele ile bağlama yapılır. Kutu üstüne
 STK stickerı yapıştırılır. 

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin notun
 yer aldığı kart. 

• Ürünler; 
 - Begonvil esanslı oda kokusu, 100 ml, 5 adet siyah koku çubuğu ile.
 - Begonvil esanslı sprey kolonya, 100 ml.
 - Konsept etiketli altın renk teneke kutu içerisinde, yaklaşık 25 x 66 mm, 30 - 35 gr. 
  özel kokulu mum. 
 - Özel esanslı kokulu taş. 

185 TL + KDV 9
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Ç A N TA  S E T L E R



Kanvas Bez Çanta Set 1 
• Bez çanta; yaklaşık 35 x 40 cm ölçülerinde, 
 320 gr. kanvas kumaştan tek yön 
 konsept baskılı olarak imal edilmiştir, 
 %100 pamuktur. Kulp uzunluğu 60 cm olup, 
 kendi kumaşından renkli olarak üretilmiştir.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin 
 notun yer aldığı kart. 

• Mini bardak mum, transparan bardağa tam 
 saran şeffaf etiketli, yaklaşık 6 x 4 cm, özel 
 kokulu mum.

• Kupa; yaklaşık yükseklik 9 cm, çap 8,5 cm 
 konsept ve isme özel baskılı, bulaşık 
 makinasında yıkanabilir.

• Doğal taş bardak altlığı; yaklaşık 10 x 10 cm 
 ebatlarında, alt kısmı mantarlı, konsept baskılı 
 ve isme özeldir. 

95 TL + KDV
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Kanvas Bez Çanta Set 2 
• Bez çanta; yaklaşık 35 x 40 cm ölçülerinde
 320 gr. kanvas kumaştan tek yön konsept 
 baskılı olarak imal edilmiştir, %100 pamuktur. 
 Kulp uzunluğu 60 cm olup, kendi kumaşından 
 renkli olarak üretilmiştir.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Termos bardak; 280 ml içi polipropilen, 
 dışı polistiren malzemedir, ısıyı 1 saate kadar 
 muhafaza eder.

• Defter; 13 x 23 cm, 75 sayfa çizgili, salpa deri 
 kapak, kapak üstü konsept baskılı ve 
 isme özeldir.

90 TL + KDV

12



Kanvas Bez Çanta Set 3 
• Bez çanta;  yaklaşık 35 x 40 cm ölçülerinde 
 320 gr. kanvas kumaştan tek yön konsept 
 baskılı olarak imal edilmiştir, %100 pamuktur. 
 Kulp uzunluğu 60 cm olup, kendi kumaşından 
 renkli olarak üretilmiştir.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Fular; yaklaşık 70 x 70 cm ölçülerinde saten 
 kumaş üzeri konsept baskılı.

95 TL + KDV
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C L U T C H  Ç A N TA  S E T L E R



Clutch Çanta Set 1 
• Clutch çanta; yaklaşık 25 x 18 cm ölçülerinde, 
 220 gr. gabardin kumaştan çift yön konsept 
 baskılı, astarsız ve siyah fermuarlı olarak imal 
 edilmiştir, %100 pamuktur.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Mini bardak mum, transparan bardağa tam 
 saran şeffaf etiketli, yaklaşık 6 x 4 cm,
 özel kokulu.

42 TL + KDV
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Clutch Çanta Set 2 
• Clutch çanta; yaklaşık 25 x 18 cm ölçülerinde, 
 220 gr. gabardin kumaştan tek yön konsept 
 baskılı, astarsız ve siyah fermuarlı olarak imal  
 edilmiştir, %100 pamuktur. 

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Mini bardak mum; beyaz boyalı bardağa özel 
 kesim şeffaf etiketli, yaklaşık 6 x 4 cm,
 özel kokulu.

• Özel esanslı mini kokulu taş.

44 TL + KDV
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Clutch Çanta Set 3 
• Clutch çanta; yaklaşık 25 x 18 cm ölçülerinde, 
 220 gr. gabardin kumaştan tek yön konsept 
 baskılı, astarsız ve siyah fermuarlı olarak imal 
 edilmiştir, %100 pamuktur.

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Konsept etiketli altın renk teneke kutu 
 içerisinde, yaklaşık 25 x 66 mm, 30 - 35 gr.
 özel kokulu mum.

• Özel esanslı mini kokulu taş.

46 TL + KDV

17
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K A R T O N  Ç A N TA  S E T



Karton Çanta Set
• Paketleme; el geçmeli kraft karton çanta. 
 Grogren kurdele ile bağlama yapılır. 
 Çanta üstüne STK stickerı yapıştırılır. 

• Tebrik kartı; kurum tarafından verilecek 
 mesajın ve destek olunacak STK’ya ilişkin
 notun yer aldığı kart. 

• Mini bardak mum; transparan bardağa
 tam saran konsept şeffaf etiketli,
 yaklaşık 6 x 4 cm, özel kokulu.

• Doğal taş bardak altlığı; yaklaşık 10 x 10 cm
 ebatlarında, alt kısmı mantarlı, konsept baskılı 
 ve isime özeldir. 

• Termos bardak; 280 ml içi polipropilen, 
 dışı polistiren malzemedir, ısıyı 1 saate kadar 
 muhafaza eder.

76 TL + KDV

19



20

ÜRÜN SEÇENEKLERİMİZ

Ürün yelpazesinden tekli 
ürün seçebileceğiniz gibi 
kendi setinizi kendiniz de 
oluşturabilirsiniz...

Sizin seçeceğiniz ürünlerle kurumunuza 
uygun setlerinizi hazırlayabiliriz. 
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Doğal Taş Bardak Altlığı 

Bez Çanta

Yaklaşık 10 x 10 cm ebatlarında, alt 
kısmı mantarlı, konsept baskılı ve 
isime özeldir. Not kartı takılmış jüt ip 
ile bağlanır. 

Yaklaşık 35 x 40 cm ölçülerinde
320 gr. kanvas kumaştan tek yön 
konsept baskılı olarak imal edilmiştir, 
%100 pamuktur. Kulp uzunluğu 60 cm 
olup, kendi kumaşından renkli olarak 
üretilmiştir. Not kartı takılmış jüt ip ile 
bağlanır. 

21,50 TL + KDV

31 TL + KDV
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Boyalı Mini Bardak Mum

Transparan Mini Bardak Mum

Yaklaşık 6 x 4 cm beyaz boyalı renk 
üzeri konsept baskılı özel kesim şeffaf 
etiketli bardak içerisinde özel kokulu 
mum. Kutu içerisinde not kartı ile 
paketleme. 

Yaklaşık 6 x 4 cm transparan renk 
üzeri konsept baskılı şeffaf etiketli 
bardak içerisinde özel kokulu mum. 
Jelatin, kurdele ve not kartı ile 
paketleme. 

34 TL + KDV

26 TL + KDV
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Clutch Çanta

Defter

Yaklaşık 25 x 18 cm ölçülerinde, 
220 gr. gabardin kumaştan, baskılı, 
astarsız ve siyah fermuarlı olarak imal 
edilmiştir, %100 pamuktur. Jüt iple 
not kartı bağlanır. 

Yaklaşık 13 x 23 cm, 75 sayfa çizgili, 
spiralli, salpa deri kapak, kapak üstü 
konsept baskılı ve isme özeldir. 
Not kartı takılmış jüt ip ile bağlanır. 

23,50 TL + KDV

41 TL + KDV

Transparan Mini Bardak Mum
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Fular

Kokulu Taş

Yaklaşık 70 x 70 cm ölçülerinde 
saten kumaş üzeri konsept baskılı. 
Kendinden grogren kurdeleli kraft 
kutu içerisinde, not kartı takılı olarak 
paketlenir. 

Özel esanslı kokulu taş. Kare kraft 
kutu içerisinde, not kartı geçirilmiş jüt 
iple paketleme. 

80 TL + KDV

24,50 TL + KDV
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Sabun

Kupa & Çikolata

Yaklaşık 15 - 20 gr. konsept etiketli, 
tül kese içerisinde sabun. Not kart ile 
paketleme. 

Kupa yaklaşık yükseklik 9 cm,
çap 8,5 cm konsept baskılı ve 
isme özeldir. Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir. Jüt iple not kartı bağlanır. 
İçerisinde 150 gr. Kahve Dünyası Lavi 
çikolata bulunur.

15,50 TL + KDV

63 TL + KDV

Kokulu Taş
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Lavanta Kesesi

Makrome Anahtarlık

Doğal lavanta taneleri ile özel dokulu 
elyaf bulunur. Kese üzerinde not kartı 
ile. 

El yapımı özel tasarım seramik 
nazar boncuğu takılı, gold metal 
aparatlı, pamuk iplik anahtarlık. Not 
kartına takılır, tekli jelatin içerisinde 
paketlenir.

22 TL + KDV

16 TL + KDV
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Özel Kokulu Sabun

Özel Tasarım Bileklik

Yaklaşık 7.8 x 5.5 cm ölçülerinde, 
doğal esanslar kullanılarak üretilmiş, 
100 gr. nar veya portakal esanslı 
sabun. Tahta boncuklu şantuk tül 
kesenin içinde not kartı ile paketlenir. 

Her bir yüzünde farklı kelimeler yazan 
(emek, aşk, heyecan, sevgi), 
el örgüsü kordonlu pirinç bileklik. 
Not kartına takılır, tekli jelatin 
içerisinde paketlenir. 

22 TL + KDV

54 TL + KDV

Makrome Anahtarlık
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Teneke Kutu Mum

Termos Bardak

Konsept etiketli altın renk teneke 
kutu içerisinde,  yaklaşık 25 x 66 
mm, 30 - 35 gr özel kokulu mum. 
Kare kraft kutu içerisinde, not kartı 
geçirilmiş jüt iple paketleme. 

380 ml içi polipropilen, dışı polistiren 
malzemedir, ısıyı 1 saate kadar 
muhafaza eder. Kraft kutu içerisinde 
not kartı eklenerek konsept stickerla 
kapatılır. 

34 TL + KDV

45 TL + KDV
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Yaka İğnesi
Özel tasarım el yapımı seramik iğne. 
Not kartına takılır. Tekli jelatin 
içerisinde paketlenir.

16,50 TL + KDV

Termos Bardak • Fiyatlarımız 50 adet için KDV hariç birim fiyatlardır. Farklı adetler için fiyat bilgisi sorunuz.

• Sizin seçeceğiniz ürünlerle kurumunuza özel setlerinizi hazırlayabiliriz. 

• Kuruma özel markalama, isme özel uygulama yapılabilen ürünler için bizimle iletişime 
 geçebilirsiniz. 

• Tek seferde tek noktaya teslimat ücretsizdir. İsme özel farklı adreslerdeki gönderiler için  
 planlama yapılabilmektedir.

• 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.



Ürünlerimizi yakından görmek 
ve hediye setlerinizi oluşturmak 

için bize ulaşın, neler 
hazırlayabileceğimizi görüşelim.

Bilgi ve iletişim için:
0212 999 91 82

kurumsalsiparis@bi-fazlasi.com


