
Yeni Yıl Hediyenizle Fayda*
Sağlamanız için...
*Ürün ücreti dışında ilave bir ücret ödemeden sosyal sorumluluk yapabilir, 
sosyal fayda sağlayabilirsiniz.



• 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. 

Bİ’FAZLASI HAKKINDA



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

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. 

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

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.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Türk Eğitim Derneği 
benzersiz burs sistemi 
ile başarılı ancak 
maddi olanakları kısıtlı 
öğrencilerin nitelikli 
eğitime kavuşmasını 
sağlıyor. Siz de 
alışverişlerinizle burslu 
öğrencilere 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 Gönüllüsü 
gençlerin sosyal 
sorumluluk çalışmalarına 
katılmasını sağlayarak, 
onların kişisel gelişimlerini 
desteklerken sosyal fayda 
yaratabilirsiniz.

Pİ KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ
Meme kanseri başta olmak üzere 
tüm kadın kanserleri konusunda 
toplumu bilinçlendirmek için 
çalışan ve maddi yetersizliği 
olan kadınlara tanı ve tedavide 
destek veren Pİ Kadın Kanserleri 
Derneği’ne katkı sağlayabilirsiniz. 

MAYA VAKFI
Doğal afet, pandemi, 
göç, aile kaybı ve zorbalık 
gibi sebeplerle psikolojik 
travmaya maruz kalmış 5-24 
yaş arasındaki çocuklara 
ve gençlere psikososyal 
destek hizmetleri sunan 
Maya Vakfı’na katkı 
sağlayabilirsiniz.

GEYRE VAKFI
Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı 
Geyre Köyü yakınlarındaki 
Afrodisias Antik Kenti’nde 
1961 yılından beri devam eden 
kazı ve restorasyon çalışmaları 
için kaynak yaratma; kültür, 
bilimsel araştırma ve geliştirme 
konularında faaliyette bulunma 
amacıyla kurulmuş olan Geyre 
Vakfı’na destek olabilirsiniz.

CEREBRAL PALSY TÜRKİYE -
TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR 
VAKFI
Cerebral Palsy’li bebek ve
çocukların ömür boyu alması
gereken rehabilitasyon ve özel
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
için faaliyetlerde bulunan
Vakfa destek olabilirsiniz.



Kar Tanesi Koleksiyonu





Ham Bez Kese Set 1 Ham Bez Kese Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Mum
 - Termos bardak; 280 ml.

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
• Çorap
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Karton Çanta Set 1 Karton Çanta Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Termos bardak; 280 ml.
 - Saat; magnet özellikli.
 - Ağaç/ duvar süsü; yaklaşık 7 cm çap.

• Özel üretim ürünler:
 - Seramik kalemlik
 - Defter
• Kar küresi 
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Kutu Set 1 Kutu Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Termos bardak; 280 ml. 
 - Saat; magnet özellikli.
• Sıcak çikolata; 400 gr, Kahve Dünyası.
• Çorap 
• Yılbaşı kurabiyesi; 75 gr, Humm Organik
• Tombala 

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
 - Defter 
 - Doğal taş bardak altlığı
 - Kokulu taş ağaç süsü
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Kutu Set 3 Kutu Set 4

• Özel üretim ürünler:
 - 2 adet Türk Kahvesi fincanı 
 - Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
 - Kibrit
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.
• Çikolata; madlen 150 gr, Melodi. 

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
 - Defter 
 - Doğal taş bardak altlığı
 - Kokulu taş ağaç süsü 
 - Mini kolonya 
 - Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde özel kokulu, 
  ahşap fitilli. 8



Yıldız Koleksiyonu





Ham Bez Kese Set 1 Ham Bez Kese Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Seramik kalemlik
• Kar küresi
• Şekilli şeker; 100 gr, Cafer Erol. 

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
• Şekilli şeker; 100 gr, Cafer Erol.
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Ham Bez Kese Set 3 Kutu Set 1

• Özel üretim ürünler:
 - Termos bardak; 280 ml.
 - Mum; altın renk teneke kutu içerisinde, 
  özel kokulu, ahşap fitilli.

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
 - Defter 
 - Doğal taş bardak altlığı
 - Kokulu taş ağaç süsü 
• Mum; mini çam ağacı, kırmızı ve 
 altın renk ince işçilikli dokunuşlarla, 
 el yapımı.
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Kutu Set 2 Kutu Set 3

• Özel üretim ürünler:
 - Termos bardak; 280 ml.
 - Ağaç/ duvar süsü; yaklaşık 7 cm çap.
 - Mini kolonya 
 - Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
• Yılbaşı kurabiyesi; 75 gr, Humm Organik.
• French press (Çeşitlilik gösterebilir.)

• Özel üretim ürünler:
 - Türk Kahvesi fincanı 
 - Mum; kaideli çam ağacı, altın renk ince 
  işçilikli dokunuşlarla, el yapımı. 
 - Kokulu taş ağaç süsü
• Türk Kahvesi; 125 gr, Selamlique.
• Çikolata; gümüş draje 150 gr, Melodi. 
• Lokumluk
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Çam Ağacı Koleksiyonu





Karton Çanta Set 1 Karton Çanta Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Termos bardak; 280 ml.
 - Mum; siyah renk teneke kutu içerisinde, 
  ahşap fitilli, özel kokulu.
• Sıcak çikolata; 400 gr, Kahve Dünyası.

• Özel üretim ürünler:
 - Defter 
 - Mum; altın renk teneke kutu içerisinde 
  özel kokulu, ahşap fitilli.
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Kutu Set 1 Kutu Set 2

• Özel üretim ürünler:
 - Defter
 - Termos bardak; 280 ml.
 - Doğal taş bardak altlığı
 - Mum; siyah renk teneke kutu içerisinde, 
  ahşap fitilli, özel kokulu. 
 - Kokulu taş ağaç süsü
• Çikolata; 86 gr, Godiva.

• Özel üretim ürünler:
 - Defter 
 - Kupa
 - Mum
 - Kokulu taş ağaç süsü
• Bal; süzme bal 225 gr, Balparmak.
• Bal çubuğu 
• Immunity Kit; Melez Tea. 
• Kozalak 17
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Kutu Set 3

• Özel üretim ürünler:
 - Kupa
 - Mum; özel kokulu, ahşap fitilli.
 - Kibrit
• Çikolata; bullion kutuda 90 gr, 
 Harem Çikolata
• Cam süs; ışıklı. 
• Kolonya; 50 ml, Atelier Rebul. 
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Kendi setinizi kendiniz
oluşturabilirsiniz...
Sizin seçeceğiniz ürünlerle kurumunuza uygun setlerinizi hazırlayabiliriz. 





Defterler Termos Bardaklar

• Yaklaşık 23x13 cm.
• Salpa deri kapak,
• Kapak üstü ve ilk sayfada özelleştirme.
• Spiralli, 75 sayfa çizgili.
• Kuşak bantlı ve shrink kaplamalı. 

• 380 ml.
• Konsepte göre hazırlanmış kutusu ile 
 paketleme. 
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Teneke Kutu Mumlar

• Yaklaşık 6 cm. çapında, 
• Konsept etiketli altın renk teneke kutu içerisinde, özel kokulu, ahşap fitilli.
• Konsepte göre hazırlanmış kare kutusu ile paketleme. 
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Mini Bardak Mumlar

• Yaklaşık 6x4 cm. etiketli mini bardak içerisinde, ahşap fitilli özel kokulu.
• Konsept baskılı ham bez kese ile paketleme. 
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Premium Bardak Mumlar

• Yaklaşık 8x6,5cm.
• Boyalı bardak içerisinde konsept görselli, özel kokulu, ahşap fitilli.
• Konsept baskılı ham bez kese ile paketleme. 
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Kaideli Çam Ağacı Mum Küçük Çam Ağacı Mum

• Yaklaşık 22 cm. boy, 9 cm. taban çaplı, 
 altın renk ince işçilikli dokunuşlarla, 
 el yapımı.
• Jelatin, kurdele ve not kartı ile paketleme. 

• Yaklaşık 8,5 cm. boy, 6 cm. taban 
 çağında, kırmızı ve altın renk ince işçilikli 
 dokunuşlarla, el yapımı.
• Konsept baskılı ham bez kese ile 
 paketleme. 
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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.








