
İLE
FAYDAM YANINDA FAYDAM YARINA...

Koruncuk için Bi’fazlası ile
Faydam Yanında Faydam Yarına...



Koruncuk Vakfı’nın da üyesi olduğu Bi’fazlası markası 
ile özel olarak hazırladığımız kurumsal hediye 

seçeneklerinden tercih ederek, eğitime erişimleri için 
desteklenen Koruncuklar'ın  geleceğine siz de 

umut olabilirsiniz.

Kurumsal
Hediye

Kataloğu



Bi’fazlası, bünyesinde sosyal fayda barındıran 
bir kadın girişimidir. 

Tek ortaklı bir limited şirket olarak temelleri 
2020 yılının ikinci çeyreğinde atıldı ve Kasım 
2020’de faaliyetine başladı.

Bi’fazlası, hazırladığı ürün seçenekleri ile 
kurumun satın aldığı üründen bi’fazlasını 
sağlamasına aracılık eder. 

Dönemsel özel günlere yönelik hazırladığımız 
kurumsal kataloglar ile kurumların çalışan/ 
müşteri/ çözüm ortağı gibi paydaşlarına 
sunacakları hediyelerini seçmelerine yardımcı 
oluyoruz. 

Kurumlardan aldığımız brief doğrultusunda 
kurumun özel gün hediye ürün ihtiyacına 
yönelik hazırlıklar yapıyoruz. Basın toplantısı 
hediyesi, işe hoş geldin hediyesi… gibi

Sunduğumuz tüm ürünlerde kurumun, 
Bi’fazlası’na üye Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
arasından destek olmak isteyeceği STK’yı 
belirlemesini istiyoruz. Böylece alışverişlerde 
ürün ücreti dışında ilave bir ücret ödemeden 
ilgili STK’ya katkı sağlanmasına aracılık 
ediyoruz. 

1979 yılında kurulan Koruncuk Vakfı geliştirdiği 
önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet 
modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime 
erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini 
ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler 
olarak toplum içinde yer almaları konusunda 
güçlendiriyor. 

Koruncuk Vakfı, çocuğun yüksek yararını 
esas alan çalışmaları ile ihtiyaç sahibi 
çocuklara ortaokuldan üniversiteye 
kadar Koruncukköyler’de barınma ve bakım 
hizmeti veriyor. Sanat, kültürel ve sportif 
faaliyetler yoluyla kültürel yoksunluk içinde 
bulunan çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine 
katkıda bulunuyor. 

Vakıf çatısı altında büyüyen 18 yaşını doldurmuş 
gençlere ise değişen kapsam ve seviyelerde 
sosyal, psikolojik ve ekonomik destekler 
sunuyor. Psiko-sosyal gelişimlerine sağladığı 
olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile 
birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Vakıf, bu 
amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor. 

Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların 
ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla 
çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. 
Yirmiden fazla STK’yı bir araya getirerek 
kurduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu 
ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara 
erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.

KORUNCUK HAKKINDA Bİ’FAZLASI HAKKINDA



Bu hediye setleriyle 
eğitime erişimleri 

için Koruncuk Vakfı 
tarafından desteklenen 

kız çocuklarının 
hem geleceklerine 
umut olabilir hem 
de Koruncuk Vakfı 

destek sertifikalarını 
çalışanlarınız ya 

da müşterilerinizle  
paylaşabilirsiniz.

ÜRÜNLER



 Para Çantası; yaklaşık 18 x 12 cm 
 ölçülerinde, konsept baskılı.

 Vücut spreyi;  250 ml, Eyüp Sabri 
 Tuncer. 

 El ve vücut kremi; 50 ml, Eyüp Sabri 
 Tuncer. 

 Sabun; ahududu macaron sabun 
 100 gr Thalia. 

 Paketleme; kutu içerisindeki 
 hediyeler kırpık pelür üzerine 
 koyulur ve grogren kurdele ile 
 bağlama yapılır.

 Tebrik kartı; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 1

ÜRÜNLER



 Kar küresi.

 Seramik kalemlik; yaklaşık 8 cm x 
 7,5 cm, konsept baskılı.

 Kurşun tohum kalem.

 Tükenmez tohum kalem. 

 Magnet saat; yaklaşık 9 cm çap 
 konsept baskılı. 

 Paketleme; kutu içerisindeki 
 hediyeler kırpık pelür üzerine 
 koyulur ve grogren kurdele ile 
 bağlama yapılır.

 Tebrik kartı; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 2



 Küçük Prens kitabı.

 Küçük Prens kupa & kutusu.

 Kar küresi. 

 Mini çalar saat. 
 
 Paketleme; kutu içerisindeki 

 hediyeler kırpık pelür üzerine 
 koyulur ve grogren kurdele ile 
 bağlama yapılır.

 Tebrik kartı; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 3



 Cluth; yaklaşık 27*17 cm baskılı 
 suni deri.  

 Defter.

 Kalem; flamingo figürlü tükenmez 
 kalem.

 
 Paketleme; jelatin poşet içerisinde 

 tebrik kartı ile.

 Tebrik kartı; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 4



Koruncuk’ların 
çizimlerinin ürünlerle 

buluştuğu hediye 
setlerinden seçerek 
Koruncuk Vakfı’na 
destek olabilirsiniz.

ÜRÜNLER



 Kupa; yaklaşık yükseklik 9 cm, 
 çap 8,5 cm, konsept baskılı. Bulaşık 
 makinesinde yıkanabilir 
 özelliktedir.

 French Press. (çeşitlilik gösterebilir)

 Mum; konsept etiketli altın renk 
 teneke kutu içerisinde, yaklaşık 
 25 x 66 mm, 30-35 gr. özel kokulu, 
 ahşap fitilli.

 Çikolata; Madlen 150 gr, Melodi. 

 Kar küresi.

 Tüp çay; Chado. (çay içerikleri 
 farklılık gösterebilir.)

 Paketleme; 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; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 1



 Kupa; yaklaşık yükseklik 9 cm, 
 çap 8,5 cm, konsept baskılı. Bulaşık 
 makinesinde yıkanabilir 
 özelliktedir.

 Doğal taş bardak altlığı; yaklaşık
 10 x 10 cm, alt kısmı mantarlı, 
 konsept baskılı.

 Mum; konsept etiketli altın renk 
 teneke kutu içerisinde, yaklaşık 
 25 x 66 mm,  30-35 gr. özel kokulu, 
 ahşap fitilli.

 French Press (çeşitlilik gösterebilir)

 Şişe çay, 50 gr. Melez Tea.

 Çikolata; 86 gr, Godiva. 

 Paketleme; 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; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 2



 Seramik kalemlik; yaklaşık 8 cm x 
 7,5 cm, konsept baskılı.

 Tohum kurşun kalem.

 Tohum tükenmez kalem.

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

 Çay; 50 gr. aromalı bitki çayı,
 Melez Tea.

 Mum; yaklaşık 6 x 4 cm transparan 
 renk, üzeri konsept etiketli bardak 
 içerisinde özel kokulu, ahşap fitilli.

 Magnet saat, konsept baskılı.

 Stres topu. (çeşitlilik gösterebilir)

 Paketleme; 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; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 3



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

 Çay; 50 gr. turunçgilli meyve çayı, 
 Melez Tea.

 Mum; yaklaşık 6 x 4 cm transparan 
 renk, üzeri konsept etiketli bardak 
 içerisinde özel kokulu, ahşap fitilli.

 Doğal taş bardak altlığı; yaklaşık
 10 x 10 cm, alt kısmı mantarlı, 
 konsept baskılı.

 Çikolata; kandiyotti sütlü fındıklı 
 150gr, Melodi. 

 Paketleme; 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; kuruma özel logo ve 
 içerik ile hazırlanır.

SET 4



• Minimum sipariş adeti 50 adettir. 

• Planladığınız adet ve ürünler için bize ulaşabilirsiniz.
 0212 999 91 82
 kurumsalsiparis@bi-fazlasi.com

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


