
НОВОГОДИШЕН
КАТАЛОГ



Драги пријатели,

Со особена радост Ви го претставуваме 
нашиот каталог за 2021 година со нашите 
нови уникатни новогодишни честитки, 
кои за прв пат со многу љубов и внимание 
се изработени од вредните рачиња на 
децата и младите поддржани од 
СОС Детско село.
 
Во ова време на многу предизвици, 
посакајте ги Вашите новогодишни желби 
на честитките од СОС Детско село и 
променете нечиј живот .

Направете и Вие новогодишна магија и 
бидете причина за многу детски насмевки 
и остварување на многу желби .



ЧЕСТИТКИ

* Сите честитки се отпечатени на 100% FSC 
   сертифицирана хартија со вклучен коверт.

* Мотивите 1 и 2 се со дополнителни елегантни  
   детали изработени со селективен лак и сребрен 
   тисок.

* За количини поголеми од 500 честитки, 
   цената ќе биде предмет на дополнителни договори.

* Внатрешната страна на честитките може 
   да се брендира по Ваша желба.

Сите честитки се преклопни, со димензии 210 X 105 мм. 

Цената на новогодишните честитки изнесува 40 ден.

* СОС Детско село не е ДДВ обврзник. 
   Цените во каталогот се без вклучен ДДВ.
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ИНДИВИДУАЛНИ НАРАЧКИ:

• Направете on-line нарачка на веб страницата: www.praticestitka.mk  
   со можност за персонализирана порака и вклучена поштарина до    
   бараната адреса по цена од 99 денари

КАКО ДА НАРАЧАТЕ:

• Јавете се на телефон: (02) 3290 556; 070/407-993

• Испратете ја нарачката на e-mail: cestitki@sos.org.mk

ДОПЕЧАТУВАЊЕ:

• За отпечатување на логото на Вашата 
   компанија контактирајте нè на тел: (02) 3 290 556; 070/407-993 
   или на e-mail: cestitki@sos.org.mk 

ДОСТАВА:

• Рокот на доставување е најдоцна три работни дена по       
   потврдената нарачка

• За количини над 200 новогодишни честитки нудиме бесплатна     
   достава до Вашата адреса на територија на целата држава

• Новогодишните честитки можете да ги преземете 
   и од нашата Национална канцеларија (ул. Ристо Шишков бр.31 –     
   улицата која води  од Влада кон Градски парк) секој работен ден     
  од 08:00  до 16:00 часот

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



ДОНИРАЈ

Со купувањето на оваа честитка помагате на децата без родителска 
грижа и децата во социјален ризик под закрила на СОС Детско село. 

Испечатено на 100% FSC сертифицирана хартија.

Национална канцеларија
Ул. Ристо Шишков бр.31, Скопје
тел: 02/3290 556
www.sos.org.mk | info.na@sos.org.mk

With the purchase of this card you help the children without parental 
care and children at risk supported by SOS Children’s village.


