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настолен календар

Календарът е вдъхновен от
природата като учител на нашите
деца, която сама им разкрива
своята красота и вечен кръговрат.
Вплетохме
философията
и
дългогодишния опит на нашите
педагози
в
прилагането
на
Монтесори метода и обособихме
образователни зони, в които
малчуганите могат да изследват
природата, а на нас остана само да
наблюдаваме - новите умения,
вълнения, игри и усмивки.
Ще ги видите и вие.

арт календар
с мини статив
Всички снимки са направени в
прекрасната градина на Карин
дом. Освен радост за сетивата,
градината за нас е и място за
обучение
на
децата
чрез
природата и нейния ритъм, за
вдъхновение и емоция.
Надяваме се да предадем и на Вас
усещането за свежест, ухание и
топлина през цялата година.
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комплект 10 бр

комплект 3 бр

+ 2 бр подарък

комплект 5 бр

Комплектите съдържат различни модели,
селектирани на случаен принцип.

"оцвети и подари"
коледни картички за любими хора

Картичките за оцветяване носят в себе си
магията, блясъка на коледните лампички
и вдъхновението на празника.
Комплектът съдържа 5 броя картички –
по един брой от всеки модел.

късметчета

Така ти се пада!

така ти се пада!
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В празничните дни, към украсата
не може да не добавим и
любимите на всички Коледни и
Новогодишни късметчета!
Тази година ще ви зарадваме
с два уникални комплекта,
всеки от които съдържа 15 бр
късметчета с размер 8/5,5см и
различни весели пожелания чудесно улеснение на домакинята
в забързаното ежедневие.

Благотворителната Коледна кампания на Карин дом
се стреми да осигури средства за закупуване на специализирано
оборудване и обзавеждане на новият терапевтичен център,
който Карин дом изгражда във Варна.
Цени на картичките и календари:
Цена на една картичка: 2.00 лева
(всички картички се предлагат заедно с пликове).
! При закупуване на над 500 картички - цена на една картичка 1.50 лв.
Цена на настолен календар (пирамидка; размер 22/15 см) - 6.00 лв
Цена на арт-календар с пейзажи (размер 10/15 см) и с мини статив - 10 лв
Цена на "Оцвети и подари" - комплект 5бр. различни картички (15/15 см) за оцветяване+
5бр. пликове, опаковани с бандерол и панделка - 10 лв. / Можете да ги видите Тук
Поръчки можете да направите до 15 декември 2020г. на имейл koleda@karindom.org
на телефон 0888 037 477 - Румяна Петрова, както и чрез
СЕМЕЙНИЯ МАГАЗИН НА КАРИН ДОМ, където може да видите още коледни
предложения и подаръци за любими хора, с доставка до цялата страна!
Може да подкрепите дейността ни и чрез дарителски SMS
с текст на латиница DMS KARIN DOM на номер 17 777
Цената на 1 SMS е 1 лев за абонати на трите мобилни оператора.
За абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лева месечно.
Ако проявявате интерес, можем да предоставим наличности от картички и календари,
както и наша дарителска кутия на място във вашия офис
и служителите ще могат да изберат спокойно.
За направените поръчки,
Карин дом може да издаде фактура или Договор за дарение.
Благодарим на графичния дизайнер Стели Чакърова
и на фотографите: Гергана Енчева и Яна Пенева!
Благодарим ви за подкрепата в тази благотворителна кампания!

