Каталог
Коледни
картички
2021

Споделяме Ви авторския каталог
с КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ. За първи
път в него ще откриете и картички
по рисунки на деца в SOS грижа,
създадени с усмивка, надежда и
любов.
Нека коледното чудо се настани
у домовете на Вашите приятели,
клиенти и бизнес партньори.
Споделяйки своите пожелания, Вие
запазвате топлината на стотици
детски усмивки.
При закупуването на SOS Коледни
картички Вие помагате на български
деца, лишени от родителска грижа
или в риск да я загубят. Благодарение
на Вашата подкрепа те ще могат
да растат в семейство – в среда на
любов, уважение и сигурност.

We share with you the author’s catalog with CHRISTMAS CARDS. For the
first time you will find in it cards with
drawings of children in SOS care,
created with smile, hope and love.
Let the Christmas miracle find place in
the homes of your friends, customers
and business partners. By sharing
your wishes, you keep the warmth in
hundreds of children’s smiles.
When buying SOS Christmas cards,
you help Bulgarian children deprived
of parental care or at risk of losing it.
Thanks to your support, they will be
able to grow up in a family - in an
environment full of love, respect and
security.
We thank you sincerely! Stay healthy!

Искрено Ви благодарим! Бъдете
здрави!

Весела Коледа
и Честита Нова
2021 Година!

Merry Christmas
and Happy New
Year 2021!

Национален изпълнителен директор

National Executive Director

Валерия Георгиева

Valeria Georgieva

КАК ДА
ПОРЪЧАТЕ?

Направете поръчка на коледни картички на SOS Детски
селища България, като попълните електронната форма за
поръчка на следния линк: www.sosbg.org/christmas-cards

НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ:

✩ Чрез банков превод
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF
SOS Детски селища България
✩ С наложен платеж

ДОСТАВКА:

✩ С куриер за Ваша сметка
✩ Получаване от офиса на SOS Детски селища
България, гр. София – след извършен банков превод и
предварително уточнен ден и час за получаване

ЦЕНИ:

✩ Коледни картички с добавено видео – 3.00 лв./бр.
✩ Коледни картички – детски рисунки – 2.50 лв./бр.
✩ Колекция коледни картички – 2.00 лв./бр.

* Към всички картички са включени пликове
** Всички картички са двустранни, с размер 105/210 мм в прегънат вариант
		
Чрез продажбата на поздравителни картички на SOS Детски селища България се набират
средства за хуманитарна дейност в обществена полза. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
доставката е освободена от ДДС, като и върху цената на картичките не се начислява ДДС.
Нетният приход от продажбата на картички се използва в пълния си размер за покриване
на текущите нужди на децата и приемните семейства в програмите на SOS Детски селища
България.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АДРЕС:

Бетина Стефанова | тел: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org

SOS Детски селища България,
ул. Паскал Тодоров 8А | 1618 София

HOW TO
MAKE AN
ORDER?

Order Christmas cards from SOS Children’s Villages Bulgaria by
filling in the electronic order form at the following link:
www.sosbg.org/christmas-cards

PAYMENT
CONDITIONS:

✩ Via bank transfer
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF
SOS Children’s Villages Bulgaria
✩ Paying directly to the courier

DELIVERY:

✩ By courier at your expense
✩ Picking them up from the National Office of SOS Children’s
Villages Bulgaria, Sofia – after making a bank transfer and a
pre-agreed day and time for receiving

PRICES:

✩ Augmented reality (AR) Christmas cards – 3,00 BGN per card
✩ Christmas cards – children’s drawings – 2,50 BGN per card
✩ Christmas cards collection – 2,00 BGN per card

*All cards go with envelopes
** All cards are double-sided, size 105/210 mm when folded
By selling Christmas cards we raise funds for humanitarian activities in public interest. Under
Art.44 Par.1 Item 1 of the VAT Law such activity is a VAT free delivery and the cards price does
not include VAT.
FOR FURTHER INFORMATION:

ADDRESS:

Betina Stefanova | T: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org

SOS Children’s Villages Bulgaria
8A Paskal Todorov Str. | 1618 Sofia

Коледни картички - детски рисунки 2, 50лв. /бр.

№ 01/21
105x210 mm
þ лак

№ 02/21
105x210 mm
þ лак

🌟 Картички с добавено видео 3, 00лв. /бр.
#1 Сканирайте лицето на картичката с телефона си.
#2 Илюстрациите върху хартията оживяват и на екрана се появява скрит видео поздрав.
#3 С тези картички бъдете неповторими в поздрава си към Вашите клиенти и партньори.

№ 03/21
105x210 mm
þ лак

№ 04/21
105x210 mm
þ лак

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 05/21
105x210 mm
þ злато

№ 06/21
105x210 mm
þ преге

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 07/21
105x210 mm
þ лак

№ 08/21
105x210 mm
þ лак

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 09/21
105x210 mm
þ злато

№ 10/21
105x210 mm
þ лак

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 11/21
105x210 mm
þ сребро

№ 12/21
105x210 mm
þ преге

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 13/21
105x210 mm
þ злато

№ 14/21
105x210 mm
þ преге

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 15/21
105x210 mm
þ лак

№ 16/21
105x210 mm
þ преге

Колекция Коледни картички 2, 00лв. /бр.

№ 17/21
105x210 mm
þ лак

Сърдечни благодарности
към Вашите добри сърца!

www.sosbg.org

