združeni za otroke

Voščilnice
in darila 2013

Odkrijte darilo
v darilu
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© UNICEF/NYHQ2007-1583/Asselin

Vsak dan umre na svetu več kot 19 tisoč otrok –
čeprav bi mnoga otroška življenja lahko rešili.
Tako v bogatih kot v revnih državah so najrevnejši
in najbolj prikrajšani otroci še vedno odvisni od
pomoči dobrodelnih organizacij. Z vašo pomočjo
lahko življenje teh otrok ohranimo.
Možnost preživetja je pravica vsakega otroka.
„Preživetje in razvoj majhnih otrok” je eden od petih
področij, na katera se osredotoča UNICEF. Naša
dejavnost je usmerjena v cepljenje otrok proti
običajnim otroškim boleznim in v skrb, da so
primerno hranjeni, saj noben otrok ne bi smel trpeti
in umreti zaradi bolezni, ki jih lahko ozdravimo.
Prisotni smo v vseh delih sveta in lahko pomagamo
tudi najbolj ranljivim otrokom v najoddaljenejših
krajih. Naše znanje nam daje verodostojnost in vpliv
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– kar pomeni, da lahko spreminjamo stvari. Uvajamo
dolgoročne in trajnostne rešitve, s tem da rešujemo
otroška življenja in spreminjamo njihovo prihodnost.

Naših 5 prednostnih področij:
• preživetje in razvoj otrok v zgodnjem otroštvu;
• osnovna izobrazba in enakopravnost spolov;
• HIV/AIDS in otroci;
• zaščita otrok pred nasiljem, izkoriščanjem
in zlorabami;
• zagovorništvo in sodelovanje za uresničevanje
otrokovih pravic.
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© UNICEF/NYHQ2005-1400/Christine Nesbitt

K spremembam lahko prispevate že danes tudi
vi z nakupom UNICEF-ovih voščilnic in izdelkov.
UNICEF-ova paleta voščilnic in izdelkov je res
izjemna: V vsaki je dar, ki bo pomagal prikrajšanim
otrokom do boljše prihodnosti. Zato z vsakim vašim
nakupom kompleta voščilnic lahko filipinskim
otrokom podarimo šolske vadnice, z nakupom
obeska za ključe pa lahko kupimo cepivo proti
otroški paralizi za zaščito otrok v Ugandi. Da – prav
v vsakem UNICEF-ovem darilu je dar.
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Imamo popoln izbor voščilnic za vsako priložnost,
od tradicionalnih prazničnih voščilnic do čestitk
za rojstni dan. V našem izboru boste gotovo našli
darilo, ki bo zabavno, poučno in razveseljujoče za
vsakogar, ki mu ga boste namenili. Zato prelistajte
naš katalog ali poiščite navdih na naši spletni strani
www.unicef.si/trgovina – oddajte naročilo in s tem
ustvarite spremembo že danes.
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Igrajmo in učimo se
„Kot starš z veseljem opazujem svoje
otroke pri igri in učenju.”
Izberite iz UNICEF-ove kolekcije „Igrajmo
in učimo se” ter pomagajte s tem svojemu
otroku, da bo na zabaven način razvijal
svoje sposobnosti. Tudi tako boste podprli
UNICEF in prispevali k boljši prihodnosti
otrok, ki niso tako srečni kot vaši.

Hranilnik pujsek
13P505 – 10,00 €
Ta ljubki hranilnik pujsek z dvema razdelkoma bo učil vaše
otroke varčevati ne le zase, ampak tudi v dobre namene.
Dimenzije 14 x 11 x 11 cm, 2 zamaška. Starost 3+.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Igrajmo in učimo se

© UNICEF

Obesek za ključe
12P418 – 5,00 €
Predstavljajte si, da je lepa UNIbella z vami ves dan in vsak
dan. Ob tem emajliranem obesku za ključe si lahko.
Višina kovinskega obeska pribl. 5 cm.
Opozorilo! Neprimerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Zapestnica
12P417 – 15,00 €
Če iščete lep dodatek za darilo ali zase, ste ga našli. Ta lepa
zapestnica ima 3 po meri izdelane kovinske koralde,
9 steklenih in 12 navadnih korald.

Z 73 € lahko UNICEF priskrbi dovolj
peroralnih rehidracijskih soli za 1000 litrov
raztopine za zaščito otroških življenj.
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© UNICEF/NYHQ2007-0364/Thomas

Dolžina 18 cm, z vrečko in satenasto vrvico.
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© UNICEF

Eko barvni svinčniki

Terensko vozilo

9P3502 – 5,00 €

9P3329 – 5,00 €

Odenite se v zeleno – rdeče, modro, vijolično! Močni
svinčniki živih barv so narejeni iz zvitkov recikliranega
papirja. Zabavno darilo s šilčkom in škatlico.

Drvite v akcijo s tem UNICEF-ovim terenskim vozilom!
Razburljiva igrača, ki jo povlečete nazaj in pelje sama.
Kovinski modelček Mitsubishi Pajero v merilu 1:60. Dolžina:
7 cm.

© UNICEF

12 svinčnikov, vsak 17,5 cm.

Mini nogometna žoga
12P701 – 12,00 €
Mali nogomet je trajno in pravo darilo za malega prijatelja
ali sorodnika, ki se rad igra. Izmenični črni in srebrni
šesterokotniki ustvarijo lep motiv in žoga se dobro odbija.
Obseg 42,5 cm. Napihnjena.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Igrajmo in učimo se

© UNICEF

Komplet domin
12P503 – 10,00 €
Domine malo drugače. Na eni strani so pike, ki pomagajo
otrokom šteti, na drugi pa zabavne sličice, da se lahko igrajo
tudi najmlajši.

© UNICEF

Domino iz lepenke, 8 x 4 cm, zaobljeni vogali.

Zabavna spominska igrica
12P511 – 10,00 €
Zabava se začne, ko so vse ploščice na mizi. Kdo bo pobral
dve enaki? Enkratna igra za urjenje spomina, ob kateri
bo uživala vsa družina. 24 parov priročnih ploščic na temo
prehrane.

V Etiopiji je leta 2012 UNICEF omogočil
več kot 10 tisočim otrokom dostop do
psihosocialne pomoči prek programa
Otrokom prijazno okolje.
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© UNICEF/NYHQ2012-0613/Ose

48 ploščic iz lepenke, vsaka 7 x 7 cm. Recikliran papir/
lepenka. Starost 3+.
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Skupaj v
trenutkih

posebnih

„Čas, ki ga ob svojem napornem delu
preživim v družbi prijateljev in družine,
je zame posebej dragocen.”

© Luis Filella / UNICEF

Preglejte UNICEF-ovo kolekcijo „Skupaj
v posebnih trenutkih” in se v času, ki ga
preživite v družbi svojih prijateljev in družine,
imejte resnično lepo, saj boste UNICEF-u
pomagali omogočiti boljše življenje otrokom.

Lonček En svet
13P617 – 7,00 €
Ta porcelanasti lonček z živahnim dizajnom bo razveselil
vsakogar – tudi na deževno jutro! Odličen zase ali kot darilo,
za dom ali pisarno.
Prostornina 300 ml, višina 10 cm, Ø 8 cm. Dovoljena uporaba
v mikrovalovni pečici in pomivalnem stroju.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Skupaj v posebnih trenutkih

© Luis Filella / UNICEF

© Francesca Chessa / UNICEF

Škatla za piškote

Škatla za piškote

1P3652 – 15,00 €

13P611 – 15,00 €

Shranite piškote v to lepo belo pločevinasto škatlo z igrivim
motivom. Škatla ohranja svežino in ima ob strani okence,
da boste vedeli, koliko vsebine je v njej, ne da bi vam bilo
treba odpreti pokrov.

Ljubka in praktična škatla, v kateri ostanejo piškoti dolgo
sveži in okusni. Z okencem, da lahko pogledate, koliko jih
je še ostalo.
Dimenzije 14,5 x 25,5 x 9 cm. Tesnilo na pokrovu
za ohranjanje svežine.

© Francesca Chessa / UNICEF

Mere 25,5 x 14,5 x 9 cm. Pokrov ne prepušča zraka in ohranja
svežino.

Magnetni opomnik
12P603 – 10,00 €
Magnetni opomnik s čudovitim motivom in priloženim
pisalom ob strani je lahko opozorilo na zmenek ali
nakupovalni listek.

Z 100 € lahko UNICEF kupi
30 mrež proti komarjem.
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© UNICEF/SRLA2008-0006/Johansson

Mere opomnika 10 x 20 cm. 100 lističev. Magnet, pritrjen
na zadnjo platnico opomnika in magnetno držalo za svinčnik.
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Skrb ne glede
na oddaljenost
„Pogosto pogrešam svoje najdražje,
ki živijo daleč stran in jim želim povedati,
kako močno mislim nanje.”

© UNICEF

Z UNICEF-ovimi voščilnicami iz kolekcije
„Skrb ne glede na oddaljenost” pošiljate
izraze ljubezni ljudem, ki vam veliko
pomenijo in podpirate UNICEF pri
ustvarjanju boljše prihodnosti otrok.

Zložljiva nakupovalna vrečka
12P403 – 5,00 €
Zelo uporabna nakupovalna vrečka. Najprej lepo
pospravljena v svoj žep in kot bi trenil pripravljena, da zraste
v prostorno vrečko.
100% poliester s sitotiskom na vsaki strani. Zložljiva. Mere
43 x 38 cm.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Skrb ne glede na oddaljenost

© UNICEF

Elegantna zapestnica
Vizitka in darilo hkrati. Ta očarljivi komplet je idealen
za ohranjanje odnosa s posebno osebo.

V Nigru smo leta 2012 sprejeli več
kot 300 tisoč otrok, mlajših od pet let,
v terapevtske prehranjevalne centre
zaradi hude akutne podhranjenosti.
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Zapestnica: 6 posrebrenih biserov, 2 črna steklena
bisera, 1 posrebren srček, za vse velikosti. Vizitka:
11,5 x 18 cm, s kuverto.

© UNICEF/NYHQ2012-0180/Asselin

13P406 – 12,00 €
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© UNICEF

Mapa „Planet za otroke”
0P2033 – 13,00 €
Visokokakovosten planer iz recikliranega papirja in kartona.
Ekskluzivno UNICEF oblikovanje/raztegljiva osem žepna
A4 harmonika.

© UNICEF

34 x 25 x 6 cm. Elastika za zapiranje.

Lističi „Planet za otroke”
0P2031 – 7,00 €
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.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina

012_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 60

13-08-07 13:03

Skrb ne glede na oddaljenost

Linda Edwards
Linda Edwards

Linda Edwards
Linda Edwards

Linda Edwards

Domišljijski vrtovi - mini voščilnice

10 voščilnic, 8,5 x 13 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju.

35180 – 7,50 €

© UNICEF

© UNICEF

Modne mini vizitke popularne umetnice
Linde Edwards. Imenitne za kratka sporočilca,
za ohranjanje stikov ali kot voščilnica k darilu.

B

Zlato rastlinje
32100 – 8,80 €
Lep kolaž starodobnih dizajnov in kaligrafije, okusno
obdelanih z zlatimi poudarki. Idealno za ohranjanje stikov.

Z 36 € lahko UNICEF priskrbi 250
odmerkov cepiva proti otroški paralizi.

013_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 69

© UNICEF/NYHQ2011-2460/Sokol

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na svetlečem
premaznem papirju, s črnilom kovinsko zlate barve in lakom
visokega leska.

13-08-07 13:04

© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju, z lakom visokega leska.

32150 – 8,80 €
Lepi, barviti in svetli cvetlični šopki; očarljiv način
za ohranjanje stikov.

© UNICEF

B

Svetlikajoče cvetje

© UNICEF

B

B
B

Povejte s cvetjem
32140 – 9,30 €
Na te očarljive voščilnice lahko napišete ime ali kratek
pozdrav na prvi strani. Imenitno za zahvalo ali vabilo.
10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, dva motiva na svetlečem
premaznem papirju, s črnilom kovinsko srebrne barve
in z leskom.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Cvetje skozi prizmo

Skrb ne glede na oddaljenost

© Eduard Gombert
© Eduard Gombert

© Eduard Gombert
© Eduard Gombert

© Eduard Gombert

B

10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju, z lakom visokega leska.

32860 – 8,80 €

© UNICEF

© UNICEF

Nemški fotograf Edouard Gombert oblikuje barvne
prizme s posnetki motivov cvetja od blizu. Popolne
vizitke za ohranjanje stikov skozi vse leto.

B
B

Cvetlični portreti
32160 – 8,80 €
Ti vedri posnetki orhidej od blizu so idealni za ohranjanje
stikov ali za zahvalo.

V Nigru je leta 2012 UNICEF
v sodelovanju s tamkajšnjim
Ministrstvom za zdravje dobavil
dva milijona odmerkov zdravil
za zdravljenje otroške malarije.
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© UNICEF/NYHQ2012-0326/Asselin

10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, dva motiva na svetlečem
premaznem papirju, z lakom visokega leska.
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ˇ ˇ praznikov
Cašcenje
„Prednovoletno razpoloženje je
vedno nekaj posebnega, saj kipi od
veselja ob dajanju in sprejemanju
ter skupnem praznovanju.”

© UNICEF

Z UNICEF-ovo kolekcijo „Čaščenje
praznikov” dobi praznovanje večji
pomen. Praznično okraševanje
pomaga UNICEF-u ustvarjati boljšo
prihodnost manj srečnim otrokom.

Novoletni okraski – rdeči
12P610A – 10,00 €
Rdeče okraske krasijo modni motivi otrok med zimsko
zabavo. Okrasek, ki bo všeč vsem.
4 okraski. Ø 5,5 cm s satenastim trakom.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Božična kolekcija

Čaščenje praznikov

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF

B

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 10 motivov na papirju s sijajnim
premazom in različno obdelavo.

12300 – 8,80 €

© UNICEF

© UNICEF

Z 40 € lahko UNICEF priskrbi 10 odej,
ki lahko rešijo mnoga življenja.
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© UNICEF/NYHQ2006-0333/Pirozzi

© UNICEF

© UNICEF

© UNICEF

Različne voščilnice, ki obujajo prazničnega
duha v vseh nejgovih oblikah: pri tem ste lahko
prepričani, da iste voščilnice ne boste poslali
dvakrat.
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© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF

Božič v mestu (z voščilom)

V voščilnico je vtisnjeno original voščilo v šestih različnih
jezikih.

12060 – 8,80 €

Kim Martin
Kim Martin

Kim Martin

B

Sodobna božična zgodba
32900 – 8,80 €

Kim Martin

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju s sijajnim
premazom.

Vsi bodo veseli teh toplih, prazničnih podob radosti
in harmonije, ki vladata med božičnimi prazniki.

Kim Martin

© UNICEF

B

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju.

Razveseljive, sodobne ilustracije, ki ponazarjajo
božično zgodbo s toplo bogato barvno paleto.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Čaščenje praznikov

François Bournaud

10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju in zlato folijo.

32310 – 9,30 €

© Masterfile

Lepi, dekorativni dizajni božičnih simbolov, v toplih
in bogatih barvah z zlatimi poudarki.

© Masterfile

B

Vonj po božiču

François Bournaud

François Bournaud
François Bournaud

François Bournaud

B

B

Božične radosti
12000 – 8,80 €
Biserno okrasje z božičnim pecivom, kar daje značilno,
trendovsko privlačnost.

V Nigru je v letu 2012 več kot tri
milijone otrok, mlajših od petih let,
dobilo dodatke v obliki vitamina A.
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© UNICEF/NYHQ2012-0189/Asselin

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju
z visokosijajnim premazom.
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Amadeus Bachmayr

Amadeus Bachmayr
Amadeus Bachmayr

Amadeus Bachmayr
Amadeus Bachmayr

B

Dekorativne božične podobe

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na strukturiranem,
umazano belem papirju, z zlato folijo, s srebrno holografsko
folijo in večstopenjskim reliefom.

32360 – 9,90 €

© UNICEF

© UNICEF

Sofisticirana in prefinjena zbirka podob pečatov
na vosku, s svetlečimi poudarki; za posebne
čestitke.

B

Pozdravi narave
32530 – 9,30 €
Sodoben dizajn – prefinjeno oblikovani simboli narave
in zime. Voščila v različnih jezikih z barvnimi poudarki.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na svetlečem
premaznem papirju, z rdečo in modro folijo.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Sodobne verske

Čaščenje praznikov

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF

B

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom in zlatim kovinskim črnilom.

12080 – 8,80 €

© UNICEF

© UNICEF

Božična zgodba, naslikana v toplih in živih barvah.
Idealna za praznične pozdrave.

B

Zimsko lesketanje
32790 – 8,80 €
Lepe fotografije sončnih zimskih dni, snežnega lesketanja,
v kolažu s srebrnimi filigranskimi snežinkami.

Z 32 € lahko UNICEF priskrbi več kot
50 paketov visoko energijskih keksov.
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© UNICEF/NYHQ2008-0999/Harneis

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na svetlečem
premaznem papirju, s črnilom kovinsko srebrne barve
in lakom visokega leska.
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Tricia Harrison

Tricia Harrison
Tricia Harrison

Tricia Harrison
Tricia Harrison

B

Priprave na božič

Deset voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju, z zlato folijo.

32920 – 9,30 €

© UNICEF

© UNICEF

Očarljive ilustracije motivov veselja in vznemirjenja
ob pripravah na božično praznovanje so idealna
izbira za voščila družinskim članom.

B

Angeli
12500 – 8,80 €
Prisluhnite angelom! Prikupni dečki in deklice z vsega sveta
združeni uživajo v veselju, ki ga prinaša druženje s prijatelji.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na sijajnem papirju
z zlatim kovinskim črnilom.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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12340 – 8,80 €

© UNICEF

Čaščenje praznikov

Božični duh

© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF

B

z visokosijajnim premazom. G – z vtisnjenim voščilom, N –
brez voščila

Edinstvena čarobnost božiča, ujeta v nedolžnih
očeh otrok: vsem bodo zelo všeč.

V letu 2012 smo več kot 20 tisočim
otrokom v Slonokoščeni obali in
Liberiji zagotovili prijazne prostore in
usposabljanje za življenjsko uspešnost.
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© UNICEF/NYHQ2012-1041/Noorani

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
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© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

B

Užitki na snegu

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom.

12450 – 8,80 €

© UNICEF

© UNICEF

Otroci z vsega sveta uživajo v drsanju, sankanju
in izdelovanju snežakov ter pri tem izžarevajo
nedolžnost.

B

Božična mešanica
12010 – 9,30 €
Bogato obarvani okraski z vzorci in barvami, ki spominjajo
na druge kulture. Odlični za praznike.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim
premazom, kovinskim črnilom, belo folijo in s standardnim
sijajnim lakom.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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32810 – 8,80 €

Kim Martin

Čaščenje praznikov

Božično občutje

Kim Martin

Kim Martin
Kim Martin

Kim Martin

B

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju, z lakom visokega leska.

Z 16 € lahko UNICEF zagotovi
1000 kapsul vitamina A, ki je nujen
za krepitev imunskega sistema.

025_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 67

© UNICEF/BANA2011-00793/Sattar

Veselo pričakovanje božičnega večera se lepo zliva
z motivi, ki prikazujejo Božička in njegove prijatelje.
Popolno za mlade družine.
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foliage, inc.

foliage, inc.
foliage, inc.

foliage, inc.
foliage, inc.

Mini čarobni božič

modrih odtenkih. Imenitne za kratke čestitke ali kot darilne
voščilnice.

35470 – 7,50 €

10 voščilnic, 8,5 x 13 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju.

© UNICEF

© UNICEF

Sodobni, ljubki božični motivi z gozdnimi živalcami
in snežaki, ki uživajo v zimskih radostih, v modnih

B

Božič v kašmirskem vzorcu
22600 – 9,90 €
Nežno izsekovanje v kašmirskem vzorcu ustvarja klasične
božične podobe s svetlikajočimi se folijami na črnilu kovinske
srebrne barve.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva, sijajni premazani papir,
izsekovanje, rdeča in srebrna folija, črnilo kovinske srebrne
barve.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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© UNICEF Mauritania/2013
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POTREBUJETE DOTISK?
Zdaj staro leto tiho se poslavlja
in novo zopet je v gosteh,
veselje, zdravje, srečo,
uspehov polno naj podarja
v naslednjih 365-ih dneh.

V1

V2

Želimo vam vesele praznike,
v novem letu pa veliko zdravja,
sreče in uspehov!

V3

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO
FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

V4

MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR

dotisk po
vaši želji

V5

V6

Okvirni cenik dotiska
Št. voščilnic

1 barva

2 barvi

3 barve

do 100

31,00 €

50,00 €

59,00 €

do 200

36,00 €

54,00 €

71,00 €

do 300

40,00 €

58,00 €

73,00 €

do 400

49,00 €

63,00 €

77,00 €

V ceni še ni vključen DDV. Možnost dotiska v več barvah. Minimalna količina poslovnih (posameznih)
voščilnic enega motiva je 50 kosov.

01 505 71 43

053_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 2

01 505 83 50

graﬁka-badiura@t-2.net



Voščilnice z dotiskom boste prejeli v 10 dneh. Za vse dodatne informacije glede
dotiska pokličite ali pišite v tiskarno GRAFIKA B + d.o.o.:
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Slovenska fundacija za UNICEF,
ustanova
Pavšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Odkrijte darilo
v darilu

© UNICEF Niger/2012/Olivier Asselin

004_Natcom_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 4
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12190 – 8,80 €

© UNICEF

Čaščenje praznikov

Zima

© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF

B

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom.

Svetlikajoči se toni in žive barve vnašajo
optimistično noto v klasične podobe ledeno mrzlih
zimskih dni. Prijateljem bodo zelo všeč.

V letu 2012 smo oskrbeli z vodo in
osnovno sanitarno-higiensko pomočjo
nad 75 tisoč prizadetih ljudi v jordanskem
begunskem taborišču Zaatari.
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© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

© UNICEF
© UNICEF

B

Zabava za vse

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom.

12430 – 8,80 €

© UNICEF

© UNICEF

Ljubko upodobljene živali se pridružijo božični
zabavi in duhu. Prijele se bodo pri vseh majhnih
otrocih.

B

Mozaik dreves
12580 – 9,90 €
Ta lepo stilizirana božična drevesca v naštetih vzorcih
so odlična izbira za praznične pozdrave.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim
premazom in kovinsko obarvano folijo, zapleteni izrezani
motivi.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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© Erika Nietfeld

Čaščenje praznikov

32420 – 8,80 €

10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju.

To klasično kolekcijo, z motivi prazničnih mest
in božičnih sejmov, so oblikovali izbrani evropski
slikarji naivci.

Z 26 € lahko UNICEF kupi
komplet prve pomoči.
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© UNICEF/Copenhagen/2008/Dan Blair/
GV08-0097

B

Priprave na božič

Yolande Salmon-Duval

Bernard Ambielle

Marie Line Sulle

© Erika Nietfeld

B
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Yolande Salmon-Duval

© Denis Bauquier

Anne Strasberg

© Wooster Scott

© Olwyn Whelan

10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, pet motivov na svetlečem
premaznem papirju.

32930 – 8,80 €
Živahne ilustracije naivcev, ki prikazujejo družinske
radosti v zasneženi pokrajini.

© UNICEF

B

Zima na deželi

© UNICEF

B

B

Zimske silhuete
12350 – 8,80 €
Razgibani, sodobni motivi v modernih barvah s prefinjenim
dotikom sitotiska: idealna izbira za ljubitelje sodobnega
dizajna.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim
premazom in škrlatnim kovinskim črnilom.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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32430 – 8,80 €

© Linda Edwards

Čaščenje praznikov

Praznične želje

© Linda Edwards

© Linda Edwards
© Linda Edwards

© Linda Edwards

B

na svetlečem premaznem papirju, s črnilom kovinske barve
in lakom visokega leska.

Svež pristop k božiču – kolekcija sodobnih
dekorativnih dizajnov s svetlečimi poudarki.

V Iraku smo leta 2012 oskrbeli
z zdravo pitno vodo nad 7 tisoč
sirskih beguncev v begunskih
taboriščih Domiz in Al-Qaim.
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© UNICEF/NYHQ2012-0879/Abdulmunem

10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov
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© UNICEF

Poslovne voščilnice

B

Srebrn gozd
3B014 – 1,20 €
Živahno obarvane linije krasijo srebrna drevesca med voščili
v različnih jezikih – dinamičen in prefinjen dizajn.

© UNICEF

17,5 x 11,7 cm. Srebrna sijoča folija, črnilo kovinsko srebrne
barve in stopničast relief na strukturiranem papirju.

B

Lesketajoče se zvezde
3B016 – 1,10 €
Resnično topla praznična voščilnica, s fotografijami
prazničnih zvezd in luči. Voščila v različnih jezikih z elegantno
srebrno pisavo.
17,5 x 11,7 cm. Srebrna sijoča folija in črnilo kovinsko zlate
barve na svetlečem premaznem papirju.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Čaščenje praznikov

© UNICEF

B

Stilizirana snežinka
3B025 – 1,20 €
Prefinjene zlate in srebrne snežinke med nežno izbočenimi
vrtinci, z voščili v več jezikih.

© UNICEF

17,5 x 11,7 cm. Srebrna sijoča folija, zlata satenasta folija,
relief in mat lak na svetlečem premaznem papirju.

B

Vrtinčasto drevo
3B075 – 1,10 €
Čudovito migljajoče praznično drevesce in vrtinci zvezdic,
ki pozdravljajo prihajajoče leto 2014. Idealno za novoletna
voščila.

Z samo 45 € lahko UNICEF priskrbi
200 odmerkov cepiva proti ošpicam.

033_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 71

© UNICEF/BANA2010-00162/Haque

17,5 x 11,7 cm. Zlata holografska folija in mat lak
na svetlečem premaznem papirju.
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© UNICEF

B

Praznični ornamenti
3B077 – 1,30 €
Prefinjeni srebrni okvirji in zlati praznični simboli izstopajo
na temno modri podlagi – reliefni ornamenti ustvarjajo
vtis knjige z usnjenimi platnicami. Prvovrstna voščilnica
in ekskluziven dizajn.

© UNICEF

17,5 x 11,7 cm. Satenasto srebrna folija, zlata sijoča folija,
relief.

B

Srebrno drevo
2B150 – 1,10 €
Drevo iz vitic med zvezdami iz srebrne folije dveh odtenkov
in črnila kovinske srebrne barve je prava paša za oči.
11,7 x 17,5 cm. Srebrna folija, črnilo kovinske srebrne barve,
sijajni lak, sijajni premazani papir.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Čaščenje praznikov

© UNICEF

BO

Zvezdni utrinki
2L036 – 1,10 €
Svetleče zvezde iz črnila kovinske srebrne barve in zlate folije
padajo z neba.

© UNICEF

10,7 x 21,6 cm. Črnilo kovinske srebrne barve, zlata folija,
sijajni lak, sijajni premazani papir.

B

Jelenček
2B129 – 1,00 €
Snežinke, okrašena drevesa in silhueta jelena iz svetleče folije
skupaj ustvarjajo dodelan grafični dizajn.

V Pakistanu je v letu 2012 UNICEF
nudil materinsko in zdravstveno
pomoč več kot 500 tisočim otrokom
na prizadetih območjih.

035_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 71

© UNICEF/NYHQ2012-1309/Zaidi

11,7 x 17,5 cm. Črnilo kovinske srebrne barve, svetleča rdeča
folija, sijajni lak, sijajni premazani papir.
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© Susan Zulauf

B

Božični detajli
2B019 – 1,10 €
Izbrano abstraktno podobo z večjezičnimi voščili ustvarjata
zlata folija in relief.

© UNICEF

11,7 x 17,5 cm. Zlata folija, večstopenjski relief, mat lak, sijajni
premazani papir.

BO

Modro drevesce
2L040 – 1,20 €
Bogato okrašeno drevo iz svetlo modre in srebrne folije, lep
kontrast k črnilu kovinske rjave barve.
21,6 x 10,7 cm. Črnilo kovinske rjave barve, srebrna folija,
modra folija, sijajni lak, sijajni premazani papir.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Čaščenje praznikov

© UNICEF

P

Božič v modrem
2P131 – 1,00 €
Čudovite, zamrznjene zimske podobe, premišljeno urejene
z izborom mednarodnih lepih želja.

© Diana Large

13,7 x 19,5 cm. Sijajni lak, sijajni premazani papir.

B

Drevesce
2B049 – 1,20 €
Bogata pisava iz vitic ter ikonsko drevo iz rdeče in srebrne
folije ter reliefa.

Z 100 € lahko UNICEF priskrbi 6 torb za
prenašanje cepiva v oddaljene kraje.
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© UNICEF/BANA2006-00094/Noorani

11,7 x 17,5 cm. Rdeča in srebrna folija, relief, sijajni lak, sijajni
premazani papir.
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© UNICEF

B

Klasična sveča
2B149 – 1,00 €
Klasičen prizor v svetlikajoči se zlati barvi, ki bo očaral vse
vaše poslovne partnerje.

© UNICEF

11,7 x 17,5 cm. Zlata folija, sijajni lak, sijajni premazani papir.

B

Snežinke na drevesu
2B153 – 1,00 €
Zlata satenasta folija ustvari elegantno voščilnico
z večjezičnimi lepimi željami.
11,7 x 17,5 cm. Zlata folija, sijajni lak, sijajni premazani papir.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Čaščenje praznikov

© UNICEF

B

Praznični balončki
3B048 – 1,00 €
Veseli božični okraski, ki odražajo različne poglede na svet,
v družbi s srebrnimi snežinkami in voščili v različnih jezikih.

© UNICEF

17,5 x 11,7 cm. Črnilo kovinsko srebrne barve na svetlečem
premaznem papirju.

B

Elegantne zimske voščilnice
3B064 – 1,10 €
Veličastne zimske podobe jasnih zimskih pokrajin,
s prefinjeno izpisanimi voščili v srebrni barvi in v različnih
jezikih.

V letu 2012 smo v Tadžikistanu cepili
proti davici več kot 700 tisoč otrok
med tretjim in šestim letom.

039_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 71

© UNICEF Tajikistan/2012/Zohidov

11,7 x 17,5 cm. Srebrna satenasta folija na svetlečem
premaznem papirju.
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PONOSEN NA
„Podpiram UNICEF, ker zaupam tej
organizaciji: UNICEF pomaga otrokom
po vsem svetu do boljšega življenja
in s ponosom ga podpiram.”

© UNICEF

Poiščite kaj, kar vam je všeč v kolekciji
“Ponosen na UNICEF” in delite svojo
naklonjenost do UNICEF-a z ljudmi
okrog sebe.

T-majica
13P303 – 20,00 €
Pokažite, da podpirate UNICEF z modno T-majico, popolno
za podpornike po vsem svetu.
Material: 100% bombažni džersi.
Prsni obseg:
13P303SMA 92 cm
13P303MED 102 cm
13P303LAR 112 cm

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina

040_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 40

13-08-07 13:22

Ponosen na UNICEF

© UNICEF

Termo lonček
12P605 – 15,00 €

Višina 18 cm, Ø 6,5 cm (dno), prostornina 400 ml.
Nerjaveče jeklo. Neprimerno za pomivalni stroj.

V letu 2012 smo v afriškem pasu
Sahel nudili zdravstveno oskrbo več
kot 630 tisočim hudo podhranjenim
otrokom, mlajšim od pet let.

041_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 9

© UNICEF/NYHQ2012-0255/Asselin

Kadar ste zunaj, si gotovo ne želite, da bi se vam kava ohladila
– v tem modnem termo lončku se ne bo.
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© UNICEF

Dežnik
9P3530 – 15,00 €
Vedro modro nebo vsak dan nad vami! Visoka kakovost,
moderna oblika s praktičnim nosilnim paskom in torbico.

© UNICEF

Teleskopski. Ročno odpiranje. 96 cm. Zložen: 24 cm. Poliester.

Zložljiva nakupovalna vrečka
1P3735 – 5,00 €
Bodite odgovoren ekološko ozaveščen potrošnik z lahko
vsestransko naramno vrečko. Pospravljena je velika kot dlan.
50 x 40 cm, poliester, velikost zložene vrečke 10,5 x 7 cm.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Ponosen na UNICEF

Zapestnica „Združimo se”

Štiri povoščene vrvice, dve kroglici, UNICEF-ov motiv.

9P3729 – 5,00 €

Z 38 € lahko UNICEF kupi
100 šolskih vadnic.
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© UNICEF/HTIA2010-00241/Ramoneda

Dober občutek, ker podpirate UNICEF! Moderne bombažne
vrvice in kroglice s prilagodljivim pomičnim vozlom.
Primerna za vse velikosti.
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Varnostna kresnička
12P806 – 5,00 €
Kombinacija varnosti in zabave. Dve kresnički sta oblikovani
v Unicefov posebni motiv in hkrati bodo otroci podnevi ali
ponoči veliko bolj vidni.
Komplet dveh kresničk. Mere 7 x 5 cm. Iz trde odbojne
plastike ABS.

Obesek za ključe na verižici
12P401 – 5,00 €
Ta elegantni obesek za ključe z verižico je nov. Tako majhen
je, da gre v vsako torbico ali žep in pove, da podpirate
UNICEF.
Tlačno lita kovina z imitacijo usnjenega pasu. Figura visoka
pribl. 5 cm.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina

044_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 60

13-08-07 13:24

Ponosen na UNICEF

Obesek za ključe medvedek
12P409 – 5,00 €

Velikost 12 cm. 100% poliester. Kovinska zaponka
za ključe. Opozorilo! Neprimerno za otroke, mlajše
od 36 mesecev.

V letu 2012 smo 7,3 milijona
družinam v afriškem pasu
Sahel dobavili z insekticidom
prepojene mreže proti
komarjem za zaščito
pred malarijo.
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© UNICEF/MLIA2012-00132/Dicko

Temu prikupnemu medvedku se ne boste mogli upreti.
Postal bo vaš prijatelj in kar je najpomembneje, tudi vaši
ključi bodo na varnem.
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Benin

Namizni planer s fotografijami
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in lepa fotografija, ki ponazarja pomembnost UNICEF-ovega
dela širom sveta.

13P101 – 15,00 €
Priročni namizni planer ima veliko prostora za beleženje
dnevnih aktivnosti in sestankov. Vsak teden spremlja ganljiva
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Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Žepni planer
13P103 – 10,00 €

Tedenski pregled, vezava v 100% črnem usnju, 17 x 8,5 cm.

Z 21 € lahko UNICEF kupi
1000 svinčnikov.
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Žepni planer z veliko prostora za beleženje dnevnih
aktivnosti in sestankov: tedenski prikaz, razdelek za zapiske
ter strani za številke in naslove. RIS_INIZ_UNICEF_POCKET 1-03-2013 14:56 Pagina 4 RIS_FIN_UNICEF_POCKET
QNO_UNICEF_POCKET 1-03-2013 14:54 Pagina 4
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Stenski koledar s fotografijami
13P105 – 15,00 €
Ta stenski koledar je lepa dekoracija s svojimi izjemnimi
in lepimi fotografijami otrok iz različnih delov sveta. Mesečni
format omogoča lahko načrtovanje.
Dimenzije 30 x 30 cm.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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Žepni planer s fotografijami

pomembnost UNICEF-ovega dela, so na prvi strani, v sredini
in na zadnji strani.

13P104 – 10,00 €

Tedenski pregled, 17 x 8,5 cm.
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Z 18 € lahko UNICEF kupi
50 vrvi za skakanje.
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Ta žepni planer ima veliko prostora za beleženje dnevnih
aktivnosti in sestankov. Fotografije, ki ponazarjajo

13-08-07 13:26
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Namizni koledar

sliko portreta z majhnimi datumi ali majhne slike z veliko
koledarsko mrežo.

13P107 – 10,00 €
Ta dvostranski koledar, s kombinacijo vznemirljivih slik
pokrajin in portretov otrok, ponuja dve možnosti izbire:

12 slik, dimenzije 19,5 x 16 cm.

Pokličite (01) 583-80-72 – naročite zdaj, www.unicef.si/trgovina
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S tem dobite več zase
in več za otroke.
Prosimo, naročajte prek spletne trgovine!
Za vas pomeni to hitrejše in lažje naročanje in možnost sprotnega preverjanja razpoložljivosti izdelkov.
Nakup je tudi varen, saj je spletna trgovina posebej zavarovana in ponuja vse običajne načine
spletnega plačevanja.
Spletno naročanje je v pomoč tudi UNICEF-u zaradi nižjih stroškov obdelave vaših naročil in hitrejšega
dospetja plačil.
Zato obiščite našo spletno trgovino www.unicef.si/trgovina, izberite in naročite.

UNICEF ima vedno v mislih otroke vsega sveta
in si prizadeva zaščititi njihovo prihodnost.
Zato so tudi vse UNICEF-ove voščilnice in izdelki razviti in izdelani po najstrožjih
mednarodnih standardih kakovosti, varnosti in družbene odgovornosti. Bistvo vsake
kolekcije je etičnost. Vsi UNICEF-ovi dobavitelji so revidirani v skladu s temi standardi,
še posebej v zvezi s prepovedjo otroškega dela.
Uporabljamo samo les in papir iz trajnostno upravljanih gozdov.
Zato uživajte v naši kolekciji, oddajte naročilo na spletni strani www.unicef.si/trgovina
in pomagajte UNICEF-u ustvarjati družbeno osveščen svet za otroke vsega sveta.

Simboli in njihov pomen?
Mini

Pokončno
odpiranje

Ležeče
odpiranje

Mini voščilnice
z pokončnim in ležečim
odpiranjem

Stransko
odpiranje

Voščilnice
s posebnim
dodatkom

Razglednice
z pokončno in ležečo
fotografijo

Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
Vsebuje majhne delčke. Nevarnost zadušitve.
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Odkrijte darilo
v darilu
Praznične štampiljke
13P610 – 10,00 €
S tem kompletom pisanih prazničnih štampiljk
se bodo zabavali tako otroci kot odrasli.
Dodajte božičnim voščilom in kuvertam osebni
pridih ali naredite celo lasten ovojni papir.
12 štampiljk s črnilom, 6 motivov,
vsak v dveh barvah, Ø 2,5 cm.

Naročite preko telefona:

(01) 583 80 72 (med 9.00 in 16.00 uro)
ali na (01) 583 80 80

@

Naročite preko faksa:

(01) 583 80 81

Naročite preko spletne strani:

www.unicef.si/trgovina

E-pošta:

prodaja@unicef.si
Slovenska fundacija
za UNICEF, ustanova
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana

www.unicef.si/trgovina

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.
B32SIA5 • Cover photo © UNICEF/NYHQ2012-0263/Asselin

7 611502 198305

Naročite preko spletne strani www.unicef.si/trgovina
ali pokličite (01) 583 80 72

052_SI_SI_56_Consumer_a5.indd 52

13-08-07 15:35

