Voščilnice in darila polna življenja

Združeni za otroke

Pošlji voščilnico
polno življenja ...
UNICEF rešuje življenja. Naše delo po vsem svetu ima cilj izboljšati življenje otrok.
Vodimo k pozitivnim spremembam mladih življenj z aktivnim delom v več kot 150
državah in pokrajinah. Naredimo, kar je potrebno, da zaščitimo milijone otrok pred
nasiljem in izkoriščanjem, jih obvarujemo HIV/AIDSa in drugih smrtonosnih bolezni,
jim omogočimo kakovostno izobrazbo, dobro zdravje in prehrano. UNICEF zagotavlja,
da imajo vsi otroci enake priložnosti za razvoj svojega potenciala in tako spodbuja njihovo vključevanje v življenje družine in skupnosti. Predani smo spodbujanju osnovnih
pravic otrok povsod in omogočanju njihove prihodnosti polne življenja.

“

Prihodnost polna življenja – to je cilj
UNICEF-a za otroke vsega sveta. Ponosna sem, da podpiram UNICEF-ovo delo,
ki po vsem svetu rešuje življenja.

© UNICEF/N
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“

Lang Lang,
UNICEF-ova ambasadorka dobre volje

2

Veliko življenja je
v vaših rokah …
Ko kupite UNICEF-ove voščilnice, te ne prinašajo veselja le vašim strankam, ampak
prinašajo tudi darilo življenja otrokom po svetu. Prihodki od naših visokokakovostnih
izdelkov pomagajo otrokom po svetu preživeti in cveteti.
Uživajte v naši unikatni kolekciji poslovnih voščilnic, polni prazničnih podob, ki so
posebej oblikovane in izbrane, da bi ustrezale vsem vašim potrebam. Komunicirajte
s svojimi strankami s pomočjo briljantne zbirke večjezičnih voščilnic ali pa izberite
popolno poslovno vizitko iz kolekcije, ki odraža poslovne vrednote. Vsaka izmed naših
voščilnic je zasnovana tako, da vam pomaga praznovati v stilu.

Bodite pozorni
na te znake
Teža voščilnice
in ovojnice

Recikliran
papir

Ročno
narejeno

Vse voščilnice imajo ujemajoče, standardne ali samolepilne ovojnice.

Bodite pozorni, kako pomagamo otrokom:
1. Preživetje in razvoj otrok do 5. leta
2. Osnovna izobrazba in enakost spolov
3. Zaščita otrok
4. Zagovorništvo otrokovih pravic
5. HIV/AIDS in otroci
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pošlji voščilnico polno življenja

amadeus bachmayr

1

BNO
POSE
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BNO
POSE

1 - Zvezdnato drevo
Preprosto navdušujoče: sodoben pogled na praznike.
- ekskluzivno umetniško delo najbolje prodajanega
oblikovalca voščilnic Amadeusa Bachmayrja
- detajli v zlati foliji in zeleno metalno črnilo
- sijajen papir, spredaj možen dotisk
7B030 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

2 - Zlati kristali
Olepšajte svoja osebna voščila
s svetlečimi snežinkami.
- ekskluziven dizajn
- zlata folija
- sijajen papir, izrezano okence,
možen dotisk
6B020 - 0,95 €

17.5 x 11.7 cm
14.7 g
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Barbara Bunke

3

4
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BNO
POSE

3 - Praznično listje
Bogate rdeče in zlate barve razvnamejo to
pozlačeno listje.
- ekskluziven dizajn umetnice Barbare Bunke
- detajli v zlati foliji
- strukturiran bel papir
0B068 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

4 - Navdih z vsega sveta
Razsvetlite svet s svežimi novimi zamislimi.
- ekskluziven dizajn Marka Hermitteja
- sijajen papir
7P040 - 0,85 €

19.5 x 13.7 cm
19.0 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja
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BNO
POSE

BNO
POSE

1 - Predstave božiča
Zakaj ne bi poskusili nekaj novega? Abstrakten
dizajn odraža praznike.
- ekskluziven dizajn Sylvie Erz
- strukturiran belkast papir
7B021 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

2 - Oblika praznovanja
Bodite inovativni: delite ustvarjalno razpoloženje
praznikov.
- ekskluziven dizajn
- visoko sijajen UV premaz, detajli v zlati foliji
- sijajen papir z vtiskom
7P003 - 0,95 €

13.7 x 19.5 cm
19.0 g

EF-a
gi UNIC
“Po zaajslu
jaz
in
ci
otro
i
moj
lahko sed
spimo pod mrežami za komarje.
V hiši imam kar tri,« pravi Koumba, 35, iz Gvineje. Koumba je izgubila
dva otroka zaradi malarije, bolezni, ki jo prenašajo komarji in vsako leto
prizadene milijone ljudi, ubija pa predvsem otroke. Da bi premagali to smrtonosno bolezen in pomagali otrokom preživeti, je UNICEF priskrbel več
kot 19 milijonov z insekticidom prepojenih mrež proti komarjem za
48 držav samo v letu 2008.
© UNICEF/Guinea/2009/Baro
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POSE

3 - Sodoben gozd
Drznite si biti drugačni v ustvarjalni interpretaciji
prazničnega časa.
- delo slavnega umetnika KOCO
- sijajen papir
6S076 - 0,85 €

16.0 x 16.0 cm
18.7 g

4 - Enkratno drugačni
Izstopajte iz množice.
- ekskluziven dizajn
- detajli v srebrni foliji
- sijajen papir
8L029 - 0,95 €

21.6 x 10.7 cm
17.2 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja

© unicef
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BNO
POSE

1 - Trendno drevo
Povratek tradicije: nenavadne barve nudijo
sodoben pristop k božiču.
- ekskluziven dizajn
- detajli v zlati in bronasti, svetlo zlato
metalno črnilo
- sijajen papir
0B040 - 0,95 €

2 - Božični komet
Zaželite praznično željo s to svetlečo utrinjajočo
se zvezdo.
- ekskluzivno umetniško delo najbolje prodajanega
oblikovalca voščilnic Amadeusa Bachmayrja
- zlata in srebrna folija
- strukturiran bel papir
6B009 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

17.5 x 11.7 cm
14.6 g

“Vsako

hoditi

jutro

moram

30 minut

do šole, pouk pa imamo šest dni v tednu. Rada rišem,” pravi
Zuhra, 12, ko sedi za svojo mizo v šoli v Afganistanu, ki jo podpira
UNICEF. Kljub mnogim izzivom je UNICEF-u uspelo milijonom otrok
v Afganistanu zagotoviti izobrazbo. Danes več kot 6 milijonov
afganistanskih otrok obiskuje šolo, od tega 2 milijona deklet.
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© Cornelia Walther, UNICEF Afghanistan
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makiko

4

BNO
POSE

3 - Okrasna trilogija
Svetleče kroglice naznanjajo praznični čas!
- ekskluziven dizajn najbolje prodajanega
oblikovalca voščilnic Amadeusa Bachmayrja
- rdeča folija
- strukturiran bel papir
7B081 - 0,95 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

4 - Gremo po zlato
Proslavite praznike z razkošno, nadstandardno veliko
voščilnico.
- ekskluzivno umetniško delo najbolje prodajane
oblikovalke voščilnic Makiko
- detajli v zlati barvi
- strukturiran belkast papir
8P080 - 0,98 €

23.5 x 17.0 cm
29.0 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja
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BNO
POSE

1 - Čas, da zažarite
Izstopanje z osupljivim
prazničnim simbolom.
- ekskluziven dizajn
- zlata in srebrna folija
- sijajen papir
0S058 - 0,85 €

16.0 x 16.0 cm
18.5 g

2 - Preprosto vrtinčasto
Dodajte razkošje z obilnimi
plastmi zlata.
- ekskluziven dizajn
- detajli v zlati foliji
- sijajen papir z vtiskom
0B039 - 0,77 €

3 - Praznična skica
Tradicionalni trio dreves smo ponesli
v 21. stoletje.
- ekskluziven dizajn
- zlata folija, prozorna srebrna
folija
- strukturiran bel papir
0B036 - 0,85 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

UNICEF varuje

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

otroke

na HAITIJU

Sergine Joseph, 8, je med milijoni otrok, za katere po potresu skrbi
UNICEF. „Svet se je vrtel in bilo je tako glasno,“ pravi o trenutku, ko
je doživela potres. Skupaj s svojo družino je tekla na odprto in molila.
UNICEF si prizadeva, da bi zaščitili vse otroke, ki jih je potres prizadel
in jim nudi psihosocialno pomoč ter druge nujne potrebščine.
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POSE

4 - Sodelujte!
Skupnost in sodelovanje: ključne vrednote za našo
prihodnost.
- ekskluziven dizajn Thomasa Martina Jedrzejaka
- zlata folija
- strukturiran bel papir
0B017 - 0,85 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

5 - Globalna povezava
Ustvarjamo dragocena partnerstva.
- ekskluziven dizajn
- zlata folija
- sijajen papir
0B011 - 0,85 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja

© unicef
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BNO
POSE

1 - Praznična jelka
Svetlikajoče se drevesce, okrašeno s trakovi,
predstavlja praznično vzdušje.
- ekskluziven dizajn
- detajli v srebrni foliji
- sijajen papir
0B047 - 0,85 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

2 - Gozd
Praznične jelke izrisane v zlatem plesu čez
polnočno nebo.
- ekskluziven dizajn
- detajli v srebrni foliji, zlato metalno črnilo
- sijajen papir
0B042 - 0,85 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g
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o
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“
ipomogla
m se pridružila, da bi pr
sem

k spreminjanju negativnega odnosa in vedenja naših skupnosti do
otrok,“ pravi Fatmata, 13, iz Sierra Leone. CFN zagovarja otrokove
pravice, zaščito in participacijo otrok v Sierra Leone. UNICEF
verjame, da imajo vsi otroci enako pravico do razvoja svojega
potenciala in aktivno sodeluje z vladami, zakonodajalci in skupnostmi pri promociji otrokovih pravic.
© UNICEF/Sierra Leone/ 2009/Davies
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• 18 testov za testiranje
okužbe z virusom HIV
pri otrocih

(vedra, mila, voda in čistila za vodo)

• Osnovna zaloga vode
za 50 družin

(3 kompleti z opremo za 80 otrok)

• 30 paketov prve pomoči
• 3 komplete
šolskih potrebščin

zagotovi dovolj pomoči za:

500 UNICEF-ovih
voščilnic

Ker

Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana

NAROČILNICA
1 Možnosti naročila
www.unicef.si/trgovina
prodaja@unicef.si

Fax: 01 583 80 80

Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel: 080 80 68 (modra številka)
01 583 80 85 (med 9.00 – 16.00 uro)

2 podatki naročnika
Naročnik ________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba ________________________________________________________________________________
Ulica ____________________________________________________________________________________________
Pošta in kraj _____________________________________________________________________________________
Telefon _____________________________________

Fax ____________________________________________

Elektronski naslov _______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec:

Blago plačamo:

predračun
odkupnina
račun

NE
DA

Naročeno blago:

poslati
prevzamemo sami

davčna št.:

SI_____________________

3 naročilo voščilnic
Koda

Format	Naziv voščilnice

Cena (€)	Količina	

02162

B

Dekorativni dizajni

0,95

0B004

B

Skupinski trud

0,85

0B005

B

Skupni cilji

0,85

0B011

B

Globalna povezava

0,85

0B017

B

Sodelujte!

0,85

0B036

B

Praznična skica

0,85

0B038

B	Čudovita voščila

0,77

0B039

B

Preprosto vrtinčasto

0,77

0B040

B

Trendno drevo

0,95

0B042

B

Gozd

0,85

0B044

B

Praznični sijaj

0,95

0B047

B

Praznična jelka

0,85

0B061

B

Kozmična kolekcija

0,95

0B068

B

Praznično listje

0,95

0B074

B

Svetli novi začetki 2011

0,98

0L013

BO	

Impresija umetnikov

0,98

0L025

BO	

Zimsko razpoloženje

0,98

0L026

BO	

Dotik zmrzali

0,98

0S058

QL	Čas, da zažarite

0,85

6B009

B

Božični komet

0,95

6B020

B

Zlati kristali

0,95

6S076

QL	

Sodoben gozd

0,85

7B021

B

Predstave božiča

0,95

7B030

B

Zvezdnato drevo

0,95

7B081

B	Okrasna trilogija

0,95

7P003

P	Oblika praznovanja

0,95

7P040

P

Navdih z vsega sveta

0,85

8L029

BO	

Enkratno drugačni

0,95

8P080

SP

Gremo po zlato

0,98

			

SKUPAJ (€):

Skupaj (€)

4 naročilo izdelkov
Koda

Naziv DARILA	Cena (€)	Količina	

0P103A

Stenski koledar s fotografijami

15,00

0P104A

Stenski koledar z razglednicami

12,00

0P105A	Črni žepni rokovnik

Skupaj (€)

10,00

0P2031	Škatlica opomnikov

7,00

0P2033

Mapa harmonika

13,00

0P3510

Medeninasti okraski

15,00

7P3559

Etui za vizitke

15,00

9P3530

Dežnik

15,00

9P3630	Obesek za ključe

5,00

9P3735

5,00

Nakupovalna vrečka

		

SKUPAJ (€):

5 donacija

40 €
Za samo 40 € lahko
UNICEF zagotovi ‘Šolo
v torbi’, ki vsebuje
osnovne šolske
potrebščine za 40
učencev in učitelja.

80 €
Za samo 80 € lahko
UNICEF zagotovi 600
odmerkov cepiva
proti ošpicam in tako
zaščiti otroke pred to
smrtonosno boleznijo.

133 €
Za samo 133 € lahko
UNICEF omogoči 40
učencem, da z izobraževalnim materialom
in pripomočki za razred
izkusijo radosti učenja.

_____  €
Poljubna donacija.

6 personalizacija voščilnic
Če želite v vaše voščilnice vtisniti voščilo oz. logotip, izpolnite naslednje podatke:
(vse informacije glede dotiska boste našli na zadnji strani naročilnice)
Koda voščilnice
za dotisk:
____________________

Izbrano voščilo:

Število barv:

V1
V2
V3
V4
V5

1
2
3

Logotip podjetja:

DA
NE

po lastnem izboru

7 ZAKLJUČEK naročilA
naročilo	

cena (€)

Naročilo voščilnic (točka 3)		
Naročilo izdelkov (točka 4)		
Donacija (točka 5)
Poštnina in pakiranje

5,00

ZA PLAČILO

Datum:

Žig in podpis:

_______________________________________

_______________________________________

Varstvo osebnih podatkov:
S podpisom se strinjam in dovoljujem, da Društvo UNICEF Slovenija lahko vaše podatke uporablja
za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje gradiv … Na brezplačni
telefonski številki 080 80 68 ali preko elektronske pošte prodaja@unicef.si lahko kadarkoli zahtevate
trajno ali začasno prenehanje podatkov. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh preprečiti
uporabo osebnih podatkov v te namene in o tem obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

Dotisk in pogoji naročanja
Izberite UNICEF-ovo voščilnico in primer voščila:

V1

V2

V3

V4

V5

V6
ali pa se lahko sami
odločite tako za besedilo
kot logotip podjetja

Okvirni cenik:
št. voščilnic

1 barva	

2 barvi	

3 barve

do 100

35,00 €

57,58 €

69,10 €

do 200

40,60 €

62,09 €

83,87 €

do 300

45,07 €

66,60 €

86,62 €

do 400

55,58 €

73,61 €

90,00 €

V cenik je že vključen DDV. Možnost dotiska v več barvah.

Voščilnice z dotiskom boste prejeli v 10 dneh. Za vse dodatne informacije
glede dotiska pokličite ali pišite v tiskarno GRAFIKA B + d.o.o.:
tel: (01) 505 71 43
fax: 01 505 83 50
e-pošta: grafika-badiura@siol.net

POGOJI NAROČANJA
Dobavni rok: voščilnice boste prejeli najpozneje v petih (5) delovnih dneh
od prejema naročila. Voščilnice lahko prevzamete tudi sami na sedežu
Društva UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.

Zahvaljujemo se prevajalski agenciji PERESCE za brezplačni prevod kataloga.

© unicef
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BNO
POSE

BNO
POSE

1 - Kozmična kolekcija
Ta eksplozivna izbira prazničnih zvezd oznanja
čas praznikov.
- ekskluziven dizajn
- zlata folija, metalno črnilo
- sijajen papir
0B061 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

2 - Zimsko razpoloženje
Ta nežno sijoča montaža ustvarja vzdušje spokojnosti.
- ekskluziven dizajn
- detajli v zlati foliji
- sijajen papir
0L025 - 0,98 €

21.6 x 10.7 cm
17.2 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja
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2

BNO
POSE

1 - Skupinski trud
Delajmo skupaj za odlične rezultate.
- ekskluzivno umetniško delo najbolje prodajanega
oblikovalca voščilnic Amadeusa Bachmayrja
- detajli v zlati foliji
- sijajen papir
0B004 - 0,85 €

2 - Skupni cilji
Ustvarimo partnerstva za uspeh.
- ekskluziven dizajn ilustratorke otroških knjig
Francesce Chessa
- detajli v zlati foliji
- sijajen papir
0B005 - 0,85 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

omagam,
“Materamlepko
t jaz.
da bi bi

Do sedaj sem pomagala že 350 materam,“ pravi Malehloa, 32,
iz Lesota. Malehloa pomaga materam, ki živijo s HIV, zaščititi
njihove otroke pred okužbo. Preprečevanje prenosa HIV z
matere na otroka je ključna prednostna naloga UNICEF-a, ki
je pomagal vzpostaviti 180 zdravstvenih centrov za preprečevanje prenosa HIV z matere na otroka v Lesotu.
© UNICEF/Lesotho/2009/Kun Li
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BNO
POSE

sophie

jordan

design

4

BNO
POSE

3 - Praznični sijaj
Izrazite praznično vzdušje z elegantno obliko.
- ekskluziven dizajn
- detajli v zlati foliji
- papir v modrih odtenkih, izrezano okence,
bel, po meri narejen vložni listič
0B044 - 0,95 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

4 - Impresija umetnikov
Nove interpretacije tradicionalnega simbola.
- ekskluziven dizajn umetnice Sophie Jordan
- strukturiran bel papir z vtiskom
0L013 - 0,98 €

21.6 x 10.7 cm
17.2 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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pošlji voščilnico polno življenja

1

François Bournaud, Paris

2

© unicef

BNO
POSE

BNO
POSE

1 - Dekorativni dizajni
Olepšani okraski, pripeti na praznično ozadje.
- ekskluziven dizajn Francoisa Bournauda
- prozorna srebrna folija
- sijajen papir
02162 - 0,95 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g

2 - Čudovita voščila
Ustvarjamo univerzalen znak za večjezično sporočilo.
- ekskluziven dizajn
- sijajen papir z vtiskom
- voščilo tudi v slovenskem jeziku!
0B038 - 0,77 €

11.7 x 17.5 cm
15.0 g
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© unicef / masterfile
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BNO
POSE

3 - Dotik zmrzali
Hladna, svetlikajoča se montaža nas spominja na
lepoto zime.
- ekskluziven dizajn
- sijajen papir
0L026 - 0,98 €

10.7 x 21.6 cm
17.2 g

4 - Svetli novi začetki 2011
Pisani skupki dodajajo občutek praznovanja
spreminjajočemu se letu.
- ekskluziven dizajn
- srebrno metalno črnilo
- sijajen papir
0B074 - 0,98 €

17.5 x 11.7 cm
15.0 g

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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1 - Obesek za ključe
Pripnite in na pot! Izrazite se z aluminijastim obeskom,
ki razkriva, da vam ni vseeno. Pripnite ga na ključe,
nahrbtnik, denarnico, pas ali zadrgo.
- 7,5 cm. Obesek na vzmet.
9P3630 - 5 €

2 - Etui za vizitke
Prvi vtisi so pomembni; zato predajte svoje poslovne
vizitke s stilom in UNICEF-om. Odličen tudi za kreditne
kartice.
- 10,5 x 8 cm. 100 % usnje. Podloga iz blaga.
7P3559 - 15 €
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3 - Dežnik
Vedro modro nebo vsak dan nad vami! Visoka
kakovost, moderna oblika s praktičnim nosilnim
paskom in torbico.
- Teleskopski. Ročno odpiranje.
- 96 cm Ø. Zložen: 24 cm. Poliester.
9P3530 - 15 €

4 - Nakupovalna vrečka
Bodite premišljen, odgovoren eko-potrošnik s to
raznoliko, super lahko ramensko torbo. Izogibajte se
potratnim plastičnim vrečkam in uporabite to močno,
prostorno vrečko – odlično za v torbico ali žep pri
hitrem skoku v trgovino. Zloži se v lasten žep.
- 40 x 40 cm. Poliester.
9P3735 - 5 €

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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1 - Mapa ”Planet za
otroke“
Visokokakovosten planer iz
recikliranega papirja in kartona.
Ekskluzivno UNICEF oblikovanje/
raztegljiva osem žepna A4
harmonika.
- 34 x 25 x 6 cm.
- Elastika za zapiranje.
0P2033 - 13 €

2 - lističi ”Planet za
otroke“
Za hitre opombe ob telefonu ali
računalniku – pametno in praktično
darilo z 250 listi visokokakovostnega
recikliranega papirja in priročnim
svinčnikom.
- 11 x 11 x 3,5 cm.
0P2031 - 7 €

3 - Medeninasti okraski
Dodajte kanček lesketa vsem svojim
dekoracijam. UNICEF-ova praznična
sporočila z vsega sveta dajejo
pomen, ko se vsa družina zbere, da
okrasi jelko ali darila. Pet motivov
pripravljenih za okrasitev z zlato
vrvico.
- Velikost: 6 x 6,5 cm vsak.
0P3510 - 15 €
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Podprite
UNICEF in
pomagajte
otrokom!
Virus HIV/aids
in otroci

6,7%

Z nakupom UNICEF-ovih voščilnic in daril delate
neposredno in oprijemljivo razliko v življenju milijonov otrok. UNICEF pomaga otrokom tudi v najtežjih
okoliščinah, da bi zagotovil, da je vaš denar porabljen za znatno izboljšanje njihovih življenj. UNICEF
se financira izključno s prostovoljnimi prispevki
ljudi, kot ste vi.
Iskrena hvala za vašo podporo.

Drugo

1,00 %

Zagovorništvo
otrokovih pravic

9,5 %

Zaščita otrok
pred nasiljem
in zlorabo

11,0 %

Preživetje in
razvoj otrok

50,5 %
Osnovna
izobrazba in
enakost spolov

© UNICEF/NYHQ2006-2866/Pudlowski

21,3 %

Varen otrok – Varen svet
Vse UNICEF-ove voščilnice in darila so razvita in izdelana po najstrožjih mednarodnih
standardih kakovosti, varnosti, družbene
odgovornosti in varovanja okolja. Pri UNICEF-u mislimo na otroke sveta. Vsak dan si
prizadevamo za zaščito njihove prihodnosti.

V svoji navdiha polni verigi aktivno podpiramo rokodelce. UNICEF sodeluje izključno z
družbeno odgovornimi delavnicami in izdelovalci, ki ustrezajo našim načelom.

UNICEF pomaga varovati okolje za prihodnje generacije. Uporabljamo zgolj les in
Ko podarjate UNICEF-u, lahko podarjate z papir iz temu namenjenih gozdov ter zavrazaupanjem. Vsaka visokokakovostna UNI- čamo materiale, ki lahko negativno vplivajo
CEF-ova igrača in drug izdelek za otroka na naravo.
prestane stroge teste in preglede za ustreznost glede zahtevnih varnostnih pred- Zaupajte UNICEF-u, da bo poskrbel za zapisov. Lahko ste prepričani, da je v naših puščino naših otrok. Uživajte v naši kolekizdelkih za otroke mogoče uživati popolno- ciji in pomagajte UNICEF-u oblikovati družbeno in okoljsko osveščen svet za otroke
ma varno.
povsod.
Etična izbira virov je v srcu naših zbirk. Zagotavljamo, da UNICEF-ovi dobavitelji – ne Zakaj ne bi tega kataloga delili s prijateglede na to, kje se nahajajo, kako veliki ali ljem ali ga reciklirali?
majhni so – ustrezajo našim standardom
osnovnih pravic njihovih zaposlenih, predvsem pa upoštevajo popolno prepoved
otroškega dela.
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1 - Stenski koledar z razglednicami
Navdušujoče fotografije na 12 visokokakovostnih
razglednicah, ki jih lahko odtrgate in vsak mesec delite
z drugimi. Praktičen in veder dnevni opomnik!
- 15 x 42 cm.
0P104a - 12 €

Leto gozdov

Proslavimo naraven svet za otroke
in osupljivo raznolikost nekaterih
najlepših gozdov na planetu. 2011
so ZN proglasili za mednarodno
leto gozdov, ves papir za UNICEFove koledarje pa je potrjen s strani
Sveta za ohranjanje gozdov (FSC).
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3 - Stenski koledar s fotografijami
Svetle oči in sijoči nasmehi ... Pokažite z UNICEF-om,
da vam ni vseeno. Prvovrstna fotografija ujame vaš
pogled v praktičnem formatu mesečnega pregleda –
odličen za družinske obletnice in sestanke. FSC papir,
mednarodni prazniki, poudarjeni datumi, ki se vidijo
tudi od daleč.
- 30 x 30 cm.
0P103a - 15 €

Nakupujte preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
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Črni žepni rokovnik
Tedenski pregled in letni planer. Vezano usnje in trak za
označevanje. FSC papir.
- 17 x 8,5 cm.
- Oštevilčeni tedni/mednarodni prazniki/potovanja/
tabele pretvorb.
- Strani za naslove/zapiske.
0P105a - 10 €

Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana
Naročite preko telefona:
(01) 583 80 85 (med 9.00 in 16.00 uro)
ali na 080 80 68
Naročite preko spleta:
www.unicef.si/trgovina
E-poštni naslov:
prodaja@unicef.si

Združeni za otroke

Prosimo vas za razumevanje, da se
kljub našemu nenehnemu trudu, s
katerim želimo zagotoviti natančnost
opisov izdelkov in njihovih značilnosti,
lahko zgodi, da pride med predmeti, ki
so v katalogu, in tistimi, ki jih prejmete,
do majhnih razlik.

