НОВОГОДИШЕН КАТАЛОГ

БИДЕТЕ И ВИЕ ЅВЕЗДА ВО НОВОГОДИШНОТО СОЅВЕЗДИЕ
НА СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА!

Претопете ја својата добрина во празничното
соѕвездие на љубов, поддршка и грижа за децата
на кои им е најпотребна и кои мечтаат како и секое
друго дете. Со секое купување на нашите
новогодишни производи, Вие создавате ѕвезда и
придонесувате кон креирање на посјајно
ѕвездено небо за децата без родители и
родителска грижа и децата во социјален ризик.
Пронајдете ја светлата точка во Вашето срце,
бидејќи секое дете заслужува среќно детство и
можност да посегне по ѕвездите.

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ ЗАСЛУЖУВА ЅВЕЗДИТЕ

Ви благодариме за поддршката и
Ви посакуваме Среќна Нова 2019 година!

ЧЕСТИТКИ
Оваа година нашите пријателки
Емилија Грековска Марковска и Сања Врбек
со многу љубов илустрираа 5 уникатни
новогодишни честитки, со кои ќе им посакате
најубави желби на оние кои најмногу Ви значат.
Сите честитки се преклопни,
со димензии 210 X 105мм.
Цената на новогодишните честитки изнесува
35 ден. + ддв за новата колекција (мотив од 1 до 5)
отпечатена на рециклирана хартија, односно
25 ден. + ддв за редовните мотиви (6 и 7) и вклучува плик.

35 ден.
+ ддв

1.

2.

*За количини поголеми од 500 честитки,
цената ќе биде предмет на дополнителни договори.
*Внатрешната страна на честитките може да се брендира по Ваша желба.

ЧЕСТИТКИ

35 ден.
+ ддв
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5.

*За количини поголеми од 500 честитки,
цената ќе биде предмет на дополнителни договори.
*Внатрешната страна на честитките може да се брендира по Ваша желба.

ЧЕСТИТКИ

25 ден.
+ ддв

6.

7.

*За количини поголеми од 500 честитки,
цената ќе биде предмет на дополнителни договори.
*Внатрешната страна на честитките може да се брендира по Ваша желба.

КАЛЕНДАР
Календарот за 2019 година содржи 12 одделни честитки,
илустрации на Тања Рајхл, со вметнат месечен календар
на секоја од нив. По завршувањето на секој месец, делот со
календарот се сече и честитката може да ја испратите
каде што Вие ќе посакате.
Календарот со димензија 160 x 145мм спакуван во
дизајнирана кутија претставува уникатен
подарок за Вашите клиенти.
Цената на комплетот, целосно изработен од рециклирана
хартија, кој содржи кутија за календар, држач за календар и
12 честитки со димензии 160 x 105мм изнесува 200 ден + ддв.

*За количини поголеми од 100 календари, цената изнесува 190 ден. + ддв.
За количини поголеми од 200 календари, цената изнесува 180 ден. + ддв.
*Задната страна од кутијата може да се брендира по Ваша желба.

КАЛЕНДАР

Држач за календар
и календариум

Држач за календар
со честитка

*За количини поголеми од 100 календари, цената изнесува 190 ден. + ддв.
За количини поголеми од 200 календари, цената изнесува 180 ден. + ддв.
*Задната страна од кутијата може да се брендира по Ваша желба.

ПЛАНЕР
Со особена радост Ви го претставуваме нашиот
уникатен производ создаден со многу љубов и
креативност – нашиот персонализиран ѕвезден планер кој ќе Ви
помогне да ги креирате, организирате и
реализирате Вашите лични и професионални цели.
Уникатниот производ изработен од рециклирана хартија во Б5
формат содржи 88 интерактивни страници, мотивирачки
пораки, индивидуален простор за креативни идеи, боенки за
возрасни, оригами, стикери и уште многу интересни нешта.
Цената на планерот изнесува 400 ден. + ддв.

ПЛАНЕР

ПЛАНЕР

КАКО ДА НАРАЧАТЕ:
• Јавете се на телефон: (02) 3290 556
• Испратете ја нарачката на e-mail:
cestitki@sos.org.mk
• Направете on-line нарачка на нашата
веб страница: www.sos.org.mk
• За отпечатување на логото на Вашата
компанија контактирајте нè на тел:
(02) 3 290 556 или на e-mail: info.na@sos.org.mk
• Нудиме бесплатна достава на
новогодишните производи до Вашата
адреса на целата територија на РМ
(минимална количина за достава е 200 парчиња)
• Рокот на доставување е најдоцна
три работни дена по потврдената нарачка
• Новогодишните производи можете да ги
преземете и од нашата Национална канцеларија
(ул. Ристо Шишков бр.25 – улицата која води
од Влада кон Градски парк) секој работен ден
од 08:00 до 16:00 часот

Жиро сметка:
НЛБ Банка AД Скопје

210-0552173401-87

Напомена:
Теренските дистрибутери кои вршат продажба
на новогодишни производи на
СОС Детско село Македонија по повисока цена
од онаа која е истакната во овој каталог,
не се претставници на нашата организација и
истите вршат неовластена продажба и злоупотреба.

Национална канцеларија
Ул. Ристо Шишков бр.25, Скопје
тел: 02/3290 556
www.sos.org.mk | info.na@sos.org.mk

Scan me

Со купувањето на овие производи станувате дел од ѕвезденото небо кое
заедно го создаваме за децата без родителска грижа и децата во социјален
ризик под закрила на СОС Детско село Македонија.
With the purchase of those products you became a part of the starry sky which we
create together for the children without parental care and children at risk
supported by SOS Children’s village Macedonia.

