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



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve sanat dünyasının önemli 
isimleriyle hayata geçirilen Dünyanın En İyi Çorabı projesi kapsamında 
hazırlanan özel tasarım çoraplar, Bi’fazlası hediye setlerinde sizlerle 
buluşuyor. Siz de Bi’fazlası kurumsal  hediye seçeneklerinden tercih 
ederek, TOFD’e destek olabilirsiniz.

Seçeceğiniz ürünle, sevdiklerinizi mutlu ederken bir omurilik felçlisi 
bireyin güven içerisinde bakım desteği alabilmesi, özgürce sokağa 
çıkabilmesi, sanatla iç içe bir yaşam sürebilmesi, istihdam elde etmesi ve 
eğitim alabilmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği & Bi’fazlası hediye setlerinin 
yanı sıra TOFD özel gün sertifikalarını da çalışanlarınız ya da 
müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.



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. 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) 1998 
yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, 
sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik 
felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla 
kurulmuştur.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından 
bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere 
tüm ortapedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik 
ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve 
uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 
03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” 
statüsünde hizmetlerini sürdürmektedir. Gerek 
yetersiz rehabilitasyon, gerekse çevresel koşullar 
(mimari engeller ve ulaşım sorunları) çoğunlukla 
tekerlekli sandalye bağımlısı olan omurilik felçlilerinin 
bağımsızlığını kısıtlamakta, toplumsal ve ekonomik 
yaşama katılımlarını engellemektedir. TOFD bu 
sorunların çözümünü bir bütün olarak ele almakta 
ve eşit bir yaşam hakkı için çalışmalarına devam 
etmektedir.

TOFD HAKKINDA Bİ’FAZLASI HAKKINDA





Set içindeki çorap İDİL YAZAR tarafından tasarlanmıştır.

SET 1
• Kutu içi ürünler;
 - Çorap; İdil Yazar özel tasarımı
 - Lavanta kesesi
 - Kokulu taş

• Paketleme; kutu içerisindeki hediyeler, 
 kırpık pelur üzerine yerleştirilir, 
 grogren kurdele ile bağlama yapılır. 
 Kutu üstüne TOFD stickerı yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kuruma özel içerik ile 
 hazırlanır.





SET 2
• Kutu içi ürünler;
 - Çorap; Melih Abuaf özel tasarımı.
 - Kokulu taş; mini gül, 2 adet. 
 - El ve vücut kremi.

• Paketleme; kutu içerisindeki 
 hediyeler, kırpık pelur üzerine 
 yerleştirilir, grogren kurdele ile 
 bağlama yapılır. Kutu üstüne TOFD 
 stickerı yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kuruma özel içerik ile 
 hazırlanır.

Set içindeki çorap MELİH ABUAF tarafından tasarlanmıştır.





SET 3
• Ürünler;
 - Çorap; Metin Akdülger özel tasarımı.
 - Ayna; konsept baskılı.
 - Şemsiye çikolata; Cafer Erol. 

• Paketleme; kanvas clutch içerisindeki 
 hediyeler, jelatin poşet içerisine 
 yerleştirilir, üzerine TOFD sticker 
 yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kuruma özel içerik ile 
 hazırlanır.

Set içindeki çorap METİN AKDÜLGER tarafından tasarlanmıştır.





SET 4
• Ürünler;
 - Çorap; İlayda Ildır özel tasarımı.
 - Kupa; yaklaşık yükseklik 9 cm, 
  çap 8,5 cm, konsept baskılı. 
  Bulaşık makinesinde yıkanabilir  
  özelliktedir.
 - Mum; konsept etiketli altın renk 
  teneke kutu içerisinde, yaklaşık 
  25 x 66 mm, 30-35 gr. özel kokulu, 
  ahşap fitilli.

• Paketleme; konsept baskılı ham bez 
 içerisinde ki hediyeler, jelatin poşete 
 yerleştirilir, üstüne TOFD stickerı 
 yapıştırılır.

• Tebrik kartı; kuruma özel içerik ile 
 hazırlanır.

Set içindeki çorap İLAYDA ILDIR tarafından tasarlanmıştır.





• 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.


