
Empresa Produto Telefone E-mail Sites

Arcor do Brasil Ovos de Páscoa (11) 3046-6869 amarques@arcor.com.br www.arcor.com.br

Allmix

Copo de Vidro LD, Copo de Chopp, Caneca e Copo de Porcelana, Squeeze 

de Metal, Squeeze de Plástico, Copo de Dose de Vidro, Pote de Plástico, 

Conjunto Caipirinha, Balde de Pipoca de Plástico, Copo de Whisky de 

Vidro, Caneca de Vidro, Copo Térmico, Copo Plástico e Lancheira. (11) 4199-2000 cobranca@allmix.ind.br www.allmix.ind.br

Aquarella Baby (Reve D'or) Roupas de bebê e criança (11) 4555-5555 maria@revedor.com.br http://revedor.com.br/site/

Tatuapé Brindes

Canecas, canetas, cantil, calendário permanente, garrafas térmicas, 

chaveiros, squeezes, porta cartão, kit churrasco, kit queijo, mouses pad, 

régua calculadora, cordão crachá, estojo com canetas, porta retrato, porta 

cd, coqueteleira, conjunto caneta e lapiseira, conjunto caneta régua, 

espelho, porta copo e isqueiro. (11) 2941-5674 cebola@cebolabrindes.com.br www.cebolabrindes.com.br

Bioleve Água mineral (copo, galão) e suco de frutas 0800 019 8343  fabianojbazzoni@hotmail.com www.bioleve.com.br

Bouton

Jogo de cama solteiro, jogo de cama baby, edredom de casal, edredom de 

solteiro, edredom baby, colcha de piquet solteiro, colcha matelassada 

solteiro, toalha com capuz (veludo, felpuda ou transfer), toalhas (veludo, 

felpuda ou tansfer), pijama adulto M ou F, pijama infantil (M ou F), cobre 

leito/manta (baby). (47) 3211-4500 goya@bouton.com.br www.bouton.com.br

Cachaça Seleta Cachaça Seleta 670 ml (38) 3841-1254  secretaria@wolffsports.com.br cachacaseleta.com.br

Canecaria
Canecas (41) 3076-4910

comercial@canecaestadio.com.br

www.canecaria.com.br

Cereser
Sidra Cereser. (11) 4585-4900 comercial@meb2.com.br www.crsbrands.com.br/marcas/cereser.php

Clímaco Escova Dental. (11) 3227-2136 tatiane@grupoclimaco.com.br

ComBrasil Alimentos em grão, farofa e balde para pipoca (12) 3931-3200 kiko.rocha@g6group.com.br www.combrasil.com

Cracco
Jóias folheadas em ouro e prata, pingentes de celular, Jóias em ouro puro 

e linha de jóias pet. (54) 3443-9400 eulaliaribeiro@terra.com.br www.cracco.com.br/pt/

Del Prado
Miniatura das laranjeiras e miniatura promocional das laranjeiras. (21) 2244-7590 xr@delprado.com.br www.delprado.com.br

Doctor Cooler
Cooler, Porta CD, Baldes de Gelo, Isocooler, Frozen Mug, Porta Latas, Cup 

Mat, 3G – Gole Gelado.

luciane@doctorcooler.com.br; 

murilo@doctorcooler.com.br www.doctorcooler.com.br/new

Dohler

Toalha e colcha p\ cama. 0800 643 8800

sac@dohler.com.br; 

divon.vendas@dohler.com.br; 

jessica.vendas@dohler.com.br www.dohler.com.br

Domenicca Chinelos e chaveiros moacir@domenicca.com.br www.domenicca.com.br

Eletronic Arts
EA SPORTS FIFA, EA SPORTS FIFA SOCCER, EA SPORTS FIFA MANAGER e EA 

SPORTS FIFA ONLINE (11) 3050-5053 marcelbelfiore@amvo.com.br www.ea.com

Equipo.com
Instrumentos musicais e acessórios. (11) 2199-2999 R 2942 consumer@equipo.com.br www.equipo.com.br/br

Festcolor Artigos para festa (11) 4653-5979 contratos@yonifest.com.br www.festcolor.com.br

Fini Guloseimas Balas e guloseimas. (11) 4589-6450 joelis@finiguloseimas.com.br www.mundofini.com.br

Hebara Raspadinha Golaço. (21) 2429-0009 thiagocosta@klefer.com.br www.hebara.com.br

Imãs do Brasil Imãs de geladeira (21) 5594-8070 imasdobrasil@imasdobrasil.com.br imasdobrasil.com.br

Impower Escova dental, fio dental e kit de higiene oral. miranda@impower.com.br www.impower.com.br

Konami Jogos PES konami.com

http://www.arcor.com.br/
http://www.allmix.ind.br/
mailto:maria@revedor.com.br
http://revedor.com.br/site/
http://www.cebolabrindes.com.br/
http://www.bioleve.com.br/
http://www.bouton.com.br/
mailto:comercial@canecaestadio.com.br
mailto:comercial@canecaestadio.com.br
http://www.canecaria.com.br/
http://www.crsbrands.com.br/marcas/cereser.php
http://www.combrasil.com/
http://www.cracco.com.br/pt/
http://www.delprado.com.br/
http://www.doctorcooler.com.br/new
http://www.dohler.com.br/
http://www.domenicca.com.br/
http://www.ea.com/
http://www.equipo.com.br/br
http://www.festcolor.com.br/
http://www.mundofini.com.br/
http://www.hebara.com.br/
http://www.impower.com.br/


Map Reflorestamento Carvão vegetal (11) 3043-7216 carvaojamp@hotmail.com jampflorestal.com.br

Mexbras Caneca, Squeeze, Sanduicheira, Cantil, Copo com Bico (41) 3398-2929 assistadm@mexbras.com.br (Cassia) www.mexbras.com.br

Mileno

Chaveiros, cofres diversos, porta retratos, álbuns, quadros, pelúcia, 

almofadas, neck pilow, jogos de lazer (baralho, fichas, dominó, poker, 

xadrez e jogos), kit banheiro (escova, copo, xícara, pires, prato, jogo de 

jantar, caneca, garrafa simples e garrafa térmica), itens de cozinha, 

relógios (despertador e de parede), luminária decorativa (de mesa e de 

parede), kit escolar e de escritório (carteira, caneta, pasta de arquivo, 

estojo, porta caneta, porta CDs), acessórios de computador (mouse, 

mouse pad, USB driver, USB ventilador, USB light e utilitário USB), 

produtos em resina (porta memos, porta fotos, porta figuras), caixas para 

presentes, embalagens para presentes, cadeira de praia, squeeze e cantil.  (11) 2142-0042

nlerch@pro-enter.com.br (nicole); 

apenteado@pro-enter.com.br www.mileno.com.br

My Tie Gravatas e echarpes. (51) 9809-0071 jorge.ajung@gmail.com

Neto 10 Água mineral (21) 3385-4322 diretoria@neto10.com.br www.neto10.com.br

Pado Cadeado. (43) 3249-1100 danilo@pado.com.br www.pado.com.br

Panini Albuns de figurinha, cromos, cards e envelopes dos Cards. (11) 4133-0177 vmanfrinati@panini.com.br www.panini.com.br

Predilecta
Molho de tomate 0800 55 2727

rogeriobyczyk@predilecta.com.br

silvana@predilecta.com.br www.predilecta.com.br

Primebooks Bíblia do Fluminense afonsovb@gmail.com

Protork Capacete p\ moto e miniatura de capacete de moto. (43) 3571-1138 andreia.pasa@protork.com www.protork.com

Tilibra
Cadernos escolares. (14) 3235-4100 

gabrielb@tilibra.com.br; 

joao.marinelli@tilibra.com.br www.tilibra.com.br

Adidas Uniformes oficiais de jogo e treino.  (21) 9464-9615 munchen.adidas@gmail.com www.adidas.com.br

Torcida Baby Roupas de bebê. (19) 3877-2841 juliana@torcidababy.com.br www.torcidababy.com.br

UP2ware Capas de celular.  (47) 3026-1896 sac@up2ware.com www.up2ware.com/b2b

Vendmania
Bolinhas de Silicone, adesivos, chaveiros em borracha, miniaturas dos 

Mascotes e chicletes em Formato de Bolinha. (11) 3834-3473 ines@bragalicenciamentos.com.br www.vendmania.com.br
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