
Коледни картички 2017



Представяме Ви нашия авторски 
каталог КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ 2017. 
Можете да изберетe Вашата 
картичка сред новите ни 
предложения от колекция NEW, 
неостаряващите мотиви 
от колекция CLASSIC или
лимитираната колекция PROMO.
Наред с коледните поздравления
и пожелания, имате възможност
да споделите с Вашите приятели,
клиенти и бизнес партньори
топлината на стотици детски 
усмивки.

Купувайки тези Коледни картички
Вие помагате на над 500 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, доверие и сигурност.

Благодарим Ви от сърце!

We kindly present our 2017
CHRISTMAS CARD CATALOGUE. 
You can choose your card among the 
new designs from our NEW collection,
the everlasting motives of the CLASSIC
collection or from our limited PROMO
collection. Together with your
Christmas wishes, you can share 
the warmth of hundreds of children`s
smiles with your friends, clients and
business partners.

By buying our Christmas cards you
are helping more than 500 children
deprived of parental care or in risk
of losing it. Thanks to your support
they can grow in а family, in an
environment of love, trust and security.

Cordially thank you!

Весела Коледа и
Честита Нова
2017 Година!

Merry CHristmas
and a HAPPY nEW 
year 2017!

Пламен Стоянов
Национален изпълнителен директор

Plamen Stoyanov
National Executive Director
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Можете да поръчате коледните картички 
на SOS Детски селища България, като:
A) Попълните и изпратите електронната
форма за поръчка на адрес:
http://sosbg.org/corporate-partners/congratuflations-cards/

или
B) Изтеглите, попълните и изпратите 
сканиран или по факс талона за поръчка,
наличен като pdf файл на
http://sosbg.org/corporate-partners/congratulations-cards/

Ако направите банков превод, моля, изпратете 
ни копие от плащането (сканиранo по
електроннатa поща) не по-късно от 2 дни след 
поръчката, като посочите номера на фактурата. 
Коректно попълнената контактна информация 
ще ни даде възможност да се свържем с Вас 
за потвърждение на поръчката и да изпратим 
фактура. Поръчката Ви ще се изпълни след 
заплащане.
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с куриер*, като платите:

•с платежно нареждане (банков превод) 

(банково) нареждане

в офиса на SOS Детски селища България,
всеки работен ден от 10.00 до 16.00, като:

•платите в брой
•предоставите копие от платежно 
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IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF

SOS �
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Ïðåäëàãàìå Âè è âúçìîæíîñò çà ïîðú÷êà íà êàðòè÷êè ñ èíäèâèäóàëåí äèçàéí è ïåðñîíàëèçàöèÿ – 
ìèí. êîëè÷åñòâî çà ïîðú÷êà 1000 áð.

При заявка на количества над 5000 броя цените подлежат на допълнително договаряне.
Минимално количество за поръчка – 50 бр. картички и 10 бр. от вид.
Всички видове картички се предлагат заедно с плик.

15.11.2016  

от 50 до 100 броя NEW — 2,00 лв. за бр.
CLASSIC — 1,70 лв. за бр.
PROMO — 1,20 лв. за бр.

Ïðè ïîðú÷êà ïðåäè 

-5%от 101 до 500 броя отстъпка 0,10 лв. за брой 

от 501 до 1000 броя отстъпка 0,20 лв. за брой

над 1000 броя отстъпка 0,30 лв. за брой

îòñòúïêà 
îò ñòîéíîñòòà

Чрез продажбата на коледни картички се набират средства за хуманитарна дейност
в обществена полза. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС това е освободена от ДДС
доставка и върху цената на картичките не се начислява ДДС. 
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01/17 – номер на картичка
105х210 мм – размери на картичката сгъната
 злато/сребро/лак – ефект със златно/

сребърно фолио или лаково покритие
 преге – релефен ефект

Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: 
SOS Детски селища България
ул. Паскал Тодоров № 8 А, 1618 София
Деница Аврамова
оffice@sosbg.org
тел: 02/818 49 40, факс 02/ 818 49 30;
www.sosbg.org



 

DELIVERY AND PAYMENT CONDITIONS:

at our office, each working day between 10.00 am
and 4.00 pm, by: 

•paying in cash
•submitting a copy of the bank transfer slip 

PRICES:

We offer you the opportunity to order cards with individual design and personalization — min. îrder
quantity 1000 pcs.

When ordering over 5000 cards the prices are subject of further negotiation.
Minimal quantity for an order – 50 cards and 10 cards of a type.
All cards are offered together with an envelope.

50 to 100 cards NEW — 2,00 BGN per card
CLASSIC — 1,70 BGN per card
PROMO — 1,20 BGN per card

For orders submitted before 
15.11.2016  

-5%101 to 500 cards discount of 0,10 BGN per card

501 to 1000 cards discount of 0,20 BGN per card

more than 1000 cards discount of 0,30 BGN per card

discount

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. 

You could order our Christmas cards via:
А) The electronic order form at 
http://sosbg.org/corporate-partners/congratulations-cards/

or
B) The offline order form available as a pdf file at 
http://sosbg.org/corporate-partners/congratulations-cards/

that has to be filled in and sent by mail or fax.

Filling in correctly the contact information will ena-
ble us to get in touch with you, to confirm your order 
and to send you an invoice.
If you make a bank transfer, please, send us a copy 
of your payment slip (scanned by e-mail) not later 
than 2 days after the order confirmation, indicating 
there the invoice number. Your order will be pro-
cessed after the payment.

HOW TO MAKE AN ORDER?

by courier*, paying:

•via bank transfer 

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF

SOS Children’s Villages Bulgaria

LEGEND:
01/16 – item number
105õ210 ìì – dimentions of the card
 gold/silver/polish – effect with gold/silver 

foil or varnished
 embossment – embossing effect

For further information:   
SOS Children’s Villages Bulgaria
8A Paskal Todorov Str., 1618 Sofia
Denitsa Avramova

phone: 02/818 49 40, fax. 02/818 49 30
www.sosbg.org

оffice@sosbg.org
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105 x 210 mm
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� 02/17
105 x 210 mm
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New: 2лв.



ВеселИ ПРАЗНИЦИ!
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New: 2лв.
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New: 2лв.



Classic: 1,70лв.
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Classic: 1,70лв.
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Classic: 1,70лв.
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Classic: 1,70лв.
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� 16/17

PROMO: 1,20лв.



PROMO: 1,20лв.
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105 x 210 mm
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� 20/17

PROMO: 1,20лв.


