БОЦКА ШОПИНГ
дооел - Скопје
www.bockasoping.mk

http://www.bockasoping.mk
riste.bocka@yahoo.com
070-554-183

Штампање и изработка на секакви видови на различни произзводи,
нашите производи се прикажани и на веб страната и во каталогот.
Печатење со ваш дизајн или ние ќе направиме дизај за вашиот сакан
производ.
Нашиот каталог е за полесен начин до нашите производи.

001

ЛЕНТА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН ТРИАГОЛНИК
Шифра:70105

Цена: 120 денари
Лентата Среќен Роденден , Среќна Крштевка или на друг јазик цената останува иста но
доколку се работи за друг натпис тогаш се рачунат поединечно буквите.
Димензија на триаголникот е 14,5 х 18,5 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

002

ЛЕНТА ИМЕ ТРИАГОЛНИК
Шифра:70135

Цена: 8,50 денари
Лентата Име или Додаток се рачуна според едно парче, една буква, колку букви има името
толку парчиња се прават.
Димензија на триаголникот е 14,5 х 18,5 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

003

ЛЕНТА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН ПРАВОАГОЛНИК СО ТРИАГОЛНИК
Шифра:70105

Цена: 120 денари
Лентата Среќен Роденден , Среќна Крштевка или на друг јазик цената останува иста но
доколку се работи за друг натпис тогаш се рачунат поединечно буквите.
Димензијата е 14,5 х 18,5 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

004

ЛЕНТА ИМЕ ПРАВОАГОЛНИК СО ТРИАГОЛНИК
Шифра:70135

Цена: 8,50 денари
Лентата Име или Додаток се рачуна според едно парче, една буква, колку букви има името
толку парчиња се прават.
Димензијата е 14,5 х 18,5 цм.
Лентата е споена со трака а траката се лепи на хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

005

ЛЕНТА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН ФИГУРА ГЛАВА МИКИ
Шифра:70203

Цена: 150 денари
Лентата Среќен Роденден , Среќна Крштевка или на друг јазик цената останува иста но
доколку се работи за друг натпис тогаш се рачунат поединечно буквите.
Димензијата е 14, х 15 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

006

ЛЕНТА ИМЕ ФИГУРА ГЛАВА МИКИ
Шифра:70204

Цена: 11 денари
Лентата Име или Додаток се рачуна според едно парче, една буква, колку букви има името
толку парчиња се прават.
Димензијата е 14 х 15 цм.
Лентата е споена со трака а траката се лепи на хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

007

ЛЕНТА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН ФИГУРА БОДИ
Шифра:70206

Цена: 150 денари
Лентата Среќен Роденден , Среќна Крштевка или на друг јазик цената останува иста но
доколку се работи за друг натпис тогаш се рачунат поединечно буквите.
Димензијата е 14 х 15 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

007

ЛЕНТА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН ФИГУРА МЕЧЕ
Шифра:70227

Цена: 150 денари
Лентата Среќен Роденден , Среќна Крштевка или на друг јазик цената останува иста но
доколку се работи за друг натпис тогаш се рачунат поединечно буквите.
Димензијата е 14 х 15 цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

008

ЛЕНТА ИМЕ ФИГУРА БОДИ
Шифра:70207

Цена: 11 денари
Лентата Име или Додаток се рачуна според едно парче, една буква, колку букви има името
толку парчиња се прават.
Димензијата е 14 х 15 цм.
Лентата е споена со трака а траката се лепи на хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

009

ФОТО ЛЕНТА СО 12 МЕСЕЦИ
Шифра:70156

Цена: 290 денари
Лентата со 12 фотографии од вашето дете ке бидат ставени посебно и тоа според
месеците, ја пишува годината, го пишува месецот, го пишува името.
Лентата е изработена од фото хартија
Димензијата е 14 х 19 цм.
Долга е 180цм.
Лентата е споена со трака а траката е залепена за хартијата.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

010

КУТИЈА СО РАЧКА
Шифра:70107

Цена: 32 денари
Кутија со Рачка, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е в14 х ш9 х д4,5 цм.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

010

КУТИЈА СО РАЧКА - ГОЛЕМА
Шифра:70250

Цена: 60 денари
Кутија со Рачка, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е в16,5 х ш14 х д6 цм.
Целата кутија е висока 24цм.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

010

КУТИЈА ПИРАМИДА
Шифра:70245

Цена: 32 денари
Кутија Пирамида, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Висина 16 цм.
Отвор доле 8х8х8х8цм.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

011

КУТИЈА ТРИАГОЛНИК
Шифра:70217

Цена: 34 денари
Кутија Триаголник, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Со овие триаголници кога ќе ставите 11 триаголника се прави круг.
Димензијата е в4 х ш8 х д14 цм.
*Се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

012

КУТИЈА БОМБОНА (МАШНА)
Шифра:70218

Цена: 35 денари
Кутија Бомбона-машна, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден
дел отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со
производи внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Едната страна ја врзуваме а другата ви испраќаме трака и откако ќе ја наполните кутијата ја
врзувате вие.
Димензијата е 6,5 х 6,5 х 6,5 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

013

КУТИЈА МАЛА 01
Шифра:70174

Цена: 32 денари
Кутија Мала 01, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е 8 х 7 х 7 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

013

КУТИЈА МАЛА 03
Шифра:70248

Цена: 32 денари
Кутија Мала 01, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е 7 х 7 х 7 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

014

КУТИЈА ПЛИКО ГОЛЕМО
Шифра:70175

Цена: 32 денари
Кутија Плико Големо, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден
дел отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со
производи внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е 17,5 х 11,5цм , димензијата е целиот правоаголник.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

015

КУТИЈА ПЛИКО МАЛО
Шифра:70167

Цена: 17 денари
Кутија Плико Мало, изработена е од дебела хартија и целосно е залепена и има еден дел
отворен за внесување на работи внатре, кутијата е празна вие си ја полните со производи
внатре, потребно е името на славеникот и колку години полни.
Доколку е потребно за свадби или свелени работи се изработува од текстурна хартија
рапава.
Димензијата е 12,5 х 8цм , димензијата е целиот правоаголник.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

016

КАПА
Шифра:70108

Цена: 29 денари
Капа , изработена е од дебела хартија и е залепена и има еден врзано ластик, потребно е
името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е в17 х ш12цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

017

ЧАША ХАРТИЕНА 250мл

СО КАПАЧЕ

Шифра:70113

Цена: 25 денари
Чаша Хартиена 250мл со Капаче , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли пиалоци и
има капаче со отвор за да се стави цевка, потребно е името на славеникот и колку години
полни.
Димензијата е в9 х о8цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

018

ЧАША ХАРТИЕНА 250мл

БЕЗ КАПАЧЕ

Шифра:70188

Цена: 24 денари
Чаша Хартиена 250мл , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли пиалоци, потребно е
името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е в9 х о8цм.
Без капаче.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

019

ЧАША ХАРТИЕНА 250мл СО КАПАЧЕ КАФЕ
Шифра:70191

Цена: 25 денари
Чаша Хартиена 250мл со Капаче за КАФЕ , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли
пиалоци и има капаче со отвор за да се пие кафето, потребно е името на славеникот и
колку години полни.
Димензијата е в9 х о8цм.
Со Капаче за кафе.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

020

ЧАША ХАРТИЕНА 165мл

СО КАПАЧЕ КАФЕ

Шифра:70142

Цена: 20 денари
Чаша Хартиена 165мл со Капаче за КАФЕ , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли
пиалоци и има капаче со отвор за да се пие кафето, потребно е името на славеникот и
колку години полни.
Димензијата е в8 х о6,5цм.
Со Капаче за кафе.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

021

ЧАША ХАРТИЕНА 330мл

СО КАПАЧЕ

Шифра:70143

Цена: 27 денари
Чаша Хартиена 330мл со Капаче , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли пиалоци и
има капаче со отвор за да се стави цевка, потребно е името на славеникот и колку години
полни.
Димензијата е в11,5 х о8цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

022

ЧАША ХАРТИЕНА 500мл
Шифра:70144

Цена: 29 денари
Чаша Хартиена 500мл , Хартиената чаша е наменета за ладни и топли пиалоци, потребно е
името на славеникот и колку години полни.
Димензијата е в13,5 х о9цм.
Без капаче.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

023

ЧАША ПОРЦЕЛАНСКА СО РАЧКА

ВАША СЛИКА

Шифра:70123

Цена: 280 денари
Чаша Порцеланска со рачка, наменета за млеко , чај , кафе.
Се штампа според ваш дизајн или ваша побарувачка, исто може да подарите со ваш дизајн
слика или дп лого на вашата фирма.
Димензијата е в10 х о8цм.
Со кутија е чашата.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

024

УКРАС СО СЛАМКА (ЦЕВКА)
Шифра:70106

Цена: 6 денари
Украс со Цевка , Хартиен украс со две дупчиња горе и доле и заедно иде и цевка сто се
протнува во дупчињата.
Бојата на цевката претежно ја има на лагер : Црвена, Портокалова, Плава, Жолта, Зелена и
Љиљакова а големината на цевката е 23цм а дебелината е 0,5цм.
Димензијата на хартиениот украс е в7,5 х ш5цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

025

УКРАС СО ЛАСТИК
Шифра:70118

Цена: 6 денари
Украс со Ластик , Хартиен украс со ластик , улогата на овој производ е на секој гостин да му
се заблогодариме што дошол на забавата.
Претежно го ставаат на Чаша, Шише било какво откако келнерот ќе ја послужи првата било
каква пиачка го закачува украсот на шишето или чашата и така му се дава на гостинот.
Текстот се пишува според ваша замисла што сакате да пишете.
Димензијата на хартиениот украс е в7 х ш4,5цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

025

УКРАС СО ЛАСТИК ТИП03
Шифра:70228

Цена: 6 денари
Украс со Ластик , Хартиен украс со ластик , улогата на овој производ е на секој гостин да му
се заблогодариме што дошол на забавата.
Претежно го ставаат на Чаша, Шише било какво откако келнерот ќе ја послужи првата било
каква пиачка го закачува украсот на шишето или чашата и така му се дава на гостинот.
Текстот се пишува според ваша замисла што сакате да пишете.
Димензијата на хартиениот украс е 7цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

026

УКРАС СО ЛАСТИК ТИП01
Шифра:70210

Цена: 21 денари
Украс со Ластик , Хартиен украс со ластик , улогата на овој производ е на секој гостин да му
се заблогодариме што дошол на забавата и еден мал успомен.
Претежно го ставаат на Чаша, Шише било какво откако келнерот ќе ја послужи првата било
каква пиачка го закачува украсот на шишето или чашата и така му се дава на гостинот.
Ваквиот дизајн се пишува името и колку години полни славеникот или само име.
Димензијата на хартиениот украс е 6цм.
Боја на хартијата : Црвена, Жолта, Плава, Светло плава, Розева, Љиљакова и Бела.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

027

УКРАС СО ЛАСТИК ТИП02
Шифра:70210

Цена: 21 денари
Украс со Ластик , Хартиен украс со ластик , улогата на овој производ е на секој гостин да му
се заблогодариме што дошол на забавата и еден мал успомен.
Претежно го ставаат на Чаша, Шише било какво откако келнерот ќе ја послужи првата било
каква пиачка го закачува украсот на шишето или чашата и така му се дава на гостинот.
Ваквиот дизајн се пишува името или некое зборче.
Димензијата на хартиениот украс е 6цм.
Боја на хартијата : Црвена, Жолта, Плава, Светло плава, Розева, Љиљакова и Бела.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

083

ТАЊИРЧЕ ЗА ТОРТА

-

ТИП01

(18цм)

Шифра:70244

Цена: 30 денари
Тањирче за Торта , Тањирчето е наменето за торта и е со фолија, а цената е за едно
тањирче.
Тањирчето е големо 18 цм,
Местото за торта е 13цм.
Висина на тањирчето е 1,5цм.
Дизајнот се изработува според вашата тема на прославата.
Цената е за едно тањирче.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

028

ТАЊИРЧЕ ЗА ГРИЦКИ
Шифра:70121

Цена: 32 денари
Тањирче за Грицки , Хартиен тањир за грицки.
Димензијата е в6 х ш15 х д8цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт
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изработуваме

029

ЗА ПУКАНКИ
Шифра:70120

Цена: 32 денари
За Пуканки , Хартиено тањирче за пуканки.
Димензијата е в12,5цм
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

030

ЧАША ЗА ПУКАНКИ - СМОКИ
Шифра:70166

Цена: 29 денари
Чаша За Пуканки , Чаша наменета за пуканки или некој видови на грицки.
Димензијата е в13,5цм
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт
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изработуваме

031

УКРАСНА ЛЕНТА ОД 1 метар (ТИП01)

шестоаголник

Шифра:70114

Цена: 60 денари
Украсна Лента , Украсната лента намената и е да биде закачена покрај масата или на
друго место, лентата е долга едно метро а на краевите има лента за да мозе да се врзе.
Лентата се продава на метро, доколку ви треба повеќе метри лентата е една само има
повеќе украси на неа и така се добива поголема метража.
Димензијата е 9 х 9 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

031

УКРАСНА ЛЕНТА ОД 1 метар

(ТИП02)

круг

Шифра:70114

Цена: 60 денари
Украсна Лента , Украсната лента намената и е да биде закачена покрај масата или на
друго место, лентата е долга едно метро а на краевите има лента за да мозе да се врзе.
Лентата се продава на метро, доколку ви треба повеќе метри лентата е една само има
повеќе украси на неа и така се добива поголема метража.
Димензијата е 9 х 9 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

032

САЛФЕТКА

(ЕДНА СТРАНА)

ШТАМПАЊЕ

Шифра:70153

Цена: 15 денари
Салфетка , Салфетката се штампа на едниот дел, сликата на салфетката може да биде
било каква, целта е да се добие истата слика бар 99%.
Салфетката е двослојна и бела.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на салфетката е 15 х 15 цм.
Димензијата на салфетката кога е отворена цела е 30 х 30 цм.
Единсвени во Македонија што фарбаме слики на салфетки, тешка и спора работа е и затоа
ве замолуваме да имате разбирање во врска за голем број на салфетки споро иде
правењето затоа нарачката да е предвреме направена за да има време да се
направат.КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

033

САЛФЕТКА

( ДВЕТЕ СТРАНИ )

ШТАМПАЊЕ

Шифра:70165

Цена: 19 денари
Салфетка , Салфетката се штампа на двата дела, сликата на салфетката може да биде
било каква, целта е да се добие истата слика бар 99%.
Салфетката е двослојна и бела.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на салфетката е 15 х 15 цм.
Димензијата на салфетката кога е отворена цела е 30 х 30 цм.
Единсвени во Македонија што фарбаме слики на салфетки, тешка и спора работа е и затоа
ве замолуваме да имате разбирање во врска за голем број на салфетки споро иде
правењето затоа нарачката да е предвреме направена за да има време да се
направат.КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

034

САЛФЕТКА ТЕКСТ

(ЕДНА СТРАНА)

ШТАМПАЊЕ

Шифра:70219

Цена: 9 денари
Салфетка Текст , Салфетката се штампа на едниот дел, текстот може да биде во различни
бои или текст како слика, целта е да се добие истата слика бар 99%.
Салфетката е двослојна и бела.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на салфетката е 15 х 15 цм.
Димензијата на салфетката кога е отворена цела е 30 х 30 цм.
Единсвени во Македонија што фарбаме слики на салфетки, тешка и спора работа е и затоа
ве замолуваме да имате разбирање во врска за голем број на салфетки споро иде
правењето затоа нарачката да е предвреме направена за да има време да се
направат.КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

035

ПОДМЕТАЧ ХАРТИЕН ЗА ЧАША (ЕДНА СТРАНА) ШТАМПАЊЕ
Шифра:70190

Цена: 10 денари
Подметач Хартиен , Хартиен подметач за чаша се штампа според вашата тема или
вашето лого се зависи за што ви треба, се штампа на едниот дел, текстот може да биде во
различни бои или текст како слика, целта е да се добие истата слика бар 99%.
Хартиениот подметач е бел.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на подметачот е 11 цм.

Подметачот е во вид на круг.

Единсвени во Македонија што фарбаме слики на хартиен подметач, тешка и спора работа и
затоа ве замолуваме да имате разбирање во врска за голем број на подметачи споро иде
правењето затоа нарачката да е предвреме направена за да има време да се направи.
КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

035

ПОДМЕТАЧ ХАРТИЕН ЗА ЧАША

(ЕДНА СТРАНА) ШТАМПАЊЕ

- ФОРМА 1 Шифра:70237

Цена: 14 денари
Подметач Хартиен , Хартиен подметач за чаша се штампа според вашата тема или
вашето лого се зависи за што ви треба, од предната и задната страна е обложено со фолија
и е водоотпорно.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на подметачот е 11 цм. (може и поголеми или помали но цената е различна)
Подметачот е во вид на круг - како цвет ( а може и друг вид според ваша идеа).
Единсвени во Македонија што фарбаме слики на хартиен подметач, и сепак ништо не е
вечно на светот па така и подметачите не се пластични или железни затоа се хартиени.
КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се прикажани само да се
види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

035

ПОДМЕТАЧ ХАРТИЕН ЗА ЧАША

(ЕДНА СТРАНА) ШТАМПАЊЕ

- ФОРМА 2 Шифра:70237

Цена: 14 денари
Подметач Хартиен , Хартиен подметач за чаша се штампа според вашата тема или
вашето лого се зависи за што ви треба, од предната и задната страна е обложено со фолија
и е водоотпорно.
Ваш дизајн, Ваша идеа, За ваши прослави, за фирми.
Димензијата на подметачот е 11 цм. (може и поголеми или помали но цената е различна)
Подметачот е во вид на круг - како цвет ( а може и друг вид според ваша идеа).
Единсвени во Македонија што фарбаме слики на хартиен подметач, и сепак ништо не е
вечно на светот па така и подметачите не се пластични или железни затоа се хартиени.
КОЛИЧИНАТА не е битна.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се прикажани само да се
види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

036

ПРСТЕН ЗА САЛФЕТКА

(КРУГ)

Шифра:70205

Цена: 12 денари
Прстен За Салфетка , Прстенот со украсот напред е израбоетен од дебела хартија.
Може и за Слави со икони, во тој случај побарајте слика да видите како изгледа со икона.
Кругот за салфетката прстенот е 4цм, прстенот е висок 3цм, кругот напред е 5цм зависи и
од фигурата што е напред.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

037

ПРСТЕН ЗА САЛФЕТКА

(ГЛАВА)

Шифра:70205

Цена: 12 денари
Прстен За Салфетка , Прстенот со украсот напред е израбоетен од дебела хартија.
Може било каква форма друга овде е прикажана глава од мики маус.
Кругот за салфетката прстенот е 4цм, прстенот е висок 3цм, кругот напред е 5цм зависи и
од фигурата што е напред.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

037

ПРСТЕН ЗА САЛФЕТКА

(БОДИ)

Шифра:70226

Цена: 12 денари
Прстен За Салфетка , Прстенот со украсот напред е израбоетен од дебела хартија.
Може било каква форма друга овде е прикажжано боди.
Кругот за салфетката прстенот е 4цм, прстенот е висок 3цм, фигурата напред е 5цм зависи
и од фигурата.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

038

УКРАС СО СТАПЧЕ 6цм

(шестоаголник)(круг)

Шифра:70132

Цена: 6,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 6цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

039

УКРАС СО СТАПЧЕ 6цм

(фигура или форма)

Шифра:70211

Цена: 8,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 6цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
Било каква форма може да е овде е прикажано како пример.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

040

УКРАС СО СТАПЧЕ

7цм

(круг)

Шифра:70133

Цена: 7,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 7цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

041

УКРАС СО СТАПЧЕ

7цм

(фигура или форма)

Шифра:70212

Цена: 9,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 7цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
Било каква форма може да е овде е прикажано како пример.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

042

УКРАС СО СТАПЧЕ

8цм

(круг)

Шифра:70134

Цена: 8,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 8цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

043

УКРАС СО СТАПЧЕ

8цм

(фигура или форма)

Шифра:70213

Цена: 10,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 8цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
Било каква форма може да е овде е прикажано како пример.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

043

УКРАС СО СТАПЧЕ

8цм

(фигура или форма боди)

Шифра:70220

Цена: 10,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 8цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
Било каква форма може да е овде е прикажано како пример.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

043

УКРАС СО СТАПЧЕ

8цм

(фигура или форма цуцла)

Шифра:70221

Цена: 10,50 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 8цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
Било каква форма може да е овде е прикажано како пример.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

044

УКРАС СО СТАПЧЕ

7цм

(стапалка)

Шифра:70163

Цена: 8 денари
Украс со Стапче , Украсот со стапче е од хартија и дрвено стапче залепено со селикон
позади.
Украсот е 7цм и е хартиен.
Висината на стапчето дрвено е 16цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

045

УКРАС СО СТАПЧЕ

8цм

(круг)

СО ПОСТОЉЕ КРУЖНО

Шифра:70185

Цена: 22 денари
Украс со Стапче со Постоље и Дупло Крукче , Украсот со стапче е од хартија и тоа има
два круга а измеѓу двата круга е залепено стапчето, истата слика ја има од двете страни и
дрвено стапче залепено со селикон позади, стапчето се фарба според постољето зависно
за што се работи дали за машко или за женско, долниот круг е изработен од стиродур.
Стапчето е залепено за стиродурот доле.
Се фарба стиродурот и стапчето во две нианси Светло Плава и Розева.
Украсот е 8цм и е хартиен.
Целосната висина е 26цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

046

УКРАС СО СТАПЧИЊА СО ПОСТОЉЕ ПРАВОАГОЛНО
Шифра:70186

Цена: 85 денари
Украс со Стапчиња и Правоаголно Постоње , Украсот со стапчињата е од хартија и
дрвени две стапчиња а најдоле има стиродур, на стиродурот се залепени двете стапчиња а
на стапчињата е залепена хартијата. Хартијата може да се изработи како објавените
дизајни – форми или да побарате ваша идеа на форма.
Стапчињата се фарбаат според постољето зависно за што се работи дали за машко или за
женско, долното постоље е изработено од стиродур.
Стапчињата се залепени за стиродурот доле.
Се фарба стиродурот и стапчињата во две нианси Светло Плава и Розева.
Целосната висина може да достигне од 26цм до 30цм.
Производот служи за на маса како украс,
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

086

ЗНАМЕНЦЕ

ТИП01

Шифра:70235

Цена: 11 денари
Знамебце со Стапче , Знамето е хартиено и е со дрвено стапче, нормално на знаменцето
може да има било каков дизајн но сепак се води како знаменце.
Формата е правоаголник и од двете страни ја има истата слика.
Димензијата на правоаголникот е 5цм на 4цм.
Висината со стапчето заедно е 12цм.

*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

047

СВИРЧЕ

ТИП01

Шифра:70195

Цена: 10 денари
Свирче , Украсно свирче во вид на тутурутка, од пластика и хартија.
Боја на свирчето: Жолта, Плава, Розева.
Целото свирче е долго 22цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

048

УКРАСНА ЧАША

(100мл) ЗА СИТНИ РАБОТИ

ТИП01

Шифра:70121

Цена: 20 денари
Чаша Украсна 100мл , Украсната хартиена чаша е наменета за ситни работи како на
пример: шарена леблебија, мали чоколаца, бони топ, бомбончиња, кикирики и др. Ситно.
Чашата не е наменета за Течностии бидеќи има залепено украсна хартија што штрчи над
чашата и внатре во чашата, поради тоа овој тип не е за течности само за ситни грицки.
Чаша 100мл.
Висина на чашата 6цм.
Отвор на чашата 6,5цм.
Целосна висина со се украсот е 10цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

049

ЗА МАРФИНИ

( СО ДУПКА НА ДНОТО)

Шифра:70170

Цена: 13 денари
За Марфини , Украс хартиен за марфини е наменет откако ќе бидат испечени марфините
потоа се ставаат во обрачот за марфини, бидеки е косо изработен и неможе да испадне
одоздола. Долниот дел е отворен.
Димензија на отворот е 6цм,
Димензија на долниот дел е 5цм.
Висина е 4цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

050

УКРАС ЗА ШИШЕНЦЕ
Шифра:70182

Цена: 9 денари
Украс за Шишенце , Украсот е наменет за шишенца, во горниот дел има отвор па така се
става от кај капачето.
Висината е 13цм.
Широко е 7цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

051

ФОТОГРАФИЈА НА СТИРОДУР

–

УКРАС 01

Шифра:70137

Цена: 90 денари
Фотографија на Стиродур , Украсот фотографија на стиродур е слика дизајнирана и
залепена на стиродурот, на сликата може да се вметне и слика од детето доколку сакате се
е поваша желба.
Стиродурот претежно се фарба за женски Розев а за машки Светло Плава а во одредени
ситуации може и Бел.
На сликата се пишува името и колку години полни.
Има и постоље а по славењето може да го оштрафите постољето а сликата со стиродурот
да ја закачите на вашиот ѕид бидеќи има на стиродурот позади дупче за закачување.
Висината е 20цм.
Широко е 15цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

052

ФОТОГРАФИЈА НА СТИРОДУР

–

УКРАС 02

Шифра:70138

Цена: 150 денари
Фотографија на Стиродур , Украсот фотографија на стиродур е слика дизајнирана и
залепена на стиродурот, на сликата може да се вметне и слика од детето доколку сакате се
е поваша желба.
Стиродурот претежно се фарба за женски Розев а за машки Светло Плава а во одредени
ситуации може и Бел.
На сликата се пишува името и колку години полни.
Има и постоље а по славењето може да го оштрафите постољето а сликата со стиродурот
да ја закачите на вашиот ѕид бидеќи има на стиродурот позади дупче за закачување.
Висината е 29цм.
Широко е 20цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.
”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

053

ФОТОГРФИЈА

15х10

Шифра:70160

Цена: 12 денари
Фотографија 15х10 , Фотографија ваша, од вашите прослави од вашето шетање и вашиот
секојдневен живот – доколку сакате може да бидат ставени тие моменти на фото хартија, со
тоа имате фотографија од вашиот мобилен.
Димензија 15х10цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

053

ФОТОГРФИЈА СО МАСКА

15х10

Шифра:70233

Цена: 13 денари
Фотографија 15х10 , Фотографија со маска заедно со ваша слика, од вашите прослави,
вашето шетање и вашиот секојдневен живот – доколку сакате може да бидат ставени тие
моменти на фото хартија, со тоа имате фотографија од вашиот мобилен.
Димензија 15х10цм.
Фото Хартија
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

054

ФОТОГРФИЈА

15х21

Шифра:70161

Цена: 25 денари
Фотографија 15х21 , Фотографија ваша, од вашите прослави од вашето шетање и вашиот
секојдневен живот – доколку сакате може да бидат ставени тие моменти на фото хартија, со
тоа имате фотографија од вашиот мобилен.
Димензија 15х21цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

055

ФОТОГРФИЈА

21х30

Шифра:70162

Цена: 55 денари
Фотографија 21х30 , Фотографија ваша, од вашите прослави од вашето шетање и вашиот
секојдневен живот – доколку сакате може да бидат ставени тие моменти на фото хартија, со
тоа имате фотографија од вашиот мобилен.
Димензија 21х30цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

056

НАЛЕПНИЦА ЗА БОНИ ТОП
Шифра:70112

Цена: 6 денари
Налепница За Бони Топ , Налепница за бони топ , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 12цм.
Ширина 7,7цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

057

НАЛЕПНИЦА ЗА СОК – ВОДА

(ТИП01)

Шифра:70130

Цена: 9 денари
Налепница За Сок-Вода , Налепница за сок-вода , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 6,5цм.
Ширина 20цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

058

НАЛЕПНИЦА ЗА СОК – ВОДА

(ТИП02)

Шифра:70171

Цена: 7 денари
Налепница За Сок-Вода , Налепница за сок-вода , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 3,8цм.
Ширина 19цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
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сајт
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059

НАЛЕПНИЦА ЗА СОК – ВОДА

(ТИП03)

Шифра:70172

Цена: 8 денари
Налепница За Сок-Вода , Налепница за сок-вода , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 4,5цм.
Ширина 20цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт
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060

НАЛЕПНИЦА ЗА ТИК ТАК
Шифра:70223

Цена: 6 денари
Налепница За Тик Так , Налепница за тик так , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 7цм.
Ширина 4цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

061

НАЛЕПНИЦА ЗА ЖИВОТИНСКО ЦАРСТВО
Шифра:70131

Цена: 7 денари
Налепница За Животинско Царство , Налепница за животинско царство , ние ви ја
даваме налепницата а вие ја лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 9,5цм.
Ширина 12,5цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт
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изработуваме

062

НАЛЕПНИЦА ЗА СОК (Life)
Шифра:70176

Цена: 9 денари
Налепница За Сок , Налепница за сок , ние ви ја даваме налепницата а вие ја лепите,
испринтано на самолеплива хартија.
Висина 5,3цм.
Ширина 17,7цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

063

НАЛЕПНИЦА ЗА ЧОКОЛАЦЕ

(Kinder)

Шифра:70179

Цена: 6 денари
Налепница За Чоколаце , Налепница за чоколаце , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Димензија на целата налепница 7 х 6,5цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

064

НАЛЕПНИЦА ЗА ЧОКОЛАЦЕ

(Banat)

Шифра:70173

Цена: 4 денари
Налепница За Чоколаце , Налепница за чоколаце , ние ви ја даваме налепницата а вие ја
лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Димензија на целата налепница 3,1 х 6,6цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
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сајт
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изработуваме

065

НАЛЕПНИЦА ЗА БАБЛ БАЛОНИ САПУНИЦА
Шифра:70181

Цена: 7 денари
Налепница За Бабл Балони од Сапуница , Налепница за бабл сапуница, ние ви ја даваме
налепницата а вие ја лепите, испринтано на самолеплива хартија.
Висина 4,5цм.
Ширина 11цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

066

БРОЈКА ОД СТИРОДУР

(еднобојна)

Шифра:70111

Цена: 90 денари
Бројка од стиродур , Бројката од стиродур – еднобојна – стиродурот се фарба целиот во
една боја. Стиродурот е само потврт кажано поцврст за разлика од стирополот затоа го
користиме стиродурот. Стиродурот е дебел 2цм претежно е 1,8цм. Се изработуваат 1-2-3-45-6-7-8-9-0, бројката има постоље одоздола и е дебело 2цм.
Висината на бројката е 27цм.
Ширината на бројката е 19цм претежно зависи од висината на бројката.
Претежно се фарбат со боја. – Бела – Розева – Светло Плава.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
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сајт

што

изработуваме

067

БРОЈКА ОД СТИРОДУР

(со слика)

Шифра:70126

Цена: 145 денари
Бројка од стиродур , Бројката од стиродур – со слика – стиродурот се фарба еднобојно а
од предната страна се става хартиена слика. Стиродурот е само потврт кажано поцврст за
разлика од стирополот затоа го користиме стиродурот. Стиродурот е дебел 2цм претежно е
1,8цм. Се изработуваат 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, бројката има постоље одоздола и е дебело 2цм.
Висината на бројката е 27цм.
Ширината на бројката е 19цм претежно зависи од висината на бројката.
Претежно се фарбат со боја. – Бела – Розева – Светло Плава.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
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сајт
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изработуваме

068

БРОЈКА ОД СТИРОДУР

(со светки)

Шифра:70208

Цена: 180 денари
Бројка од стиродур , Бројката од стиродур – со светки – стиродурот се фарба еднобојно а
од предната страна се става пењаст слој со светки. Стиродурот е само потврт кажано
поцврст за разлика од стирополот затоа го користиме стиродурот. Стиродурот е дебел 2цм
претежно е 1,8цм. Се изработуваат 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, бројката има постоље одоздола и е
дебело 2цм.
Висината на бројката е 27цм.
Ширината на бројката е 19цм претежно зависи од висината на бројката.
Претежно се фарбат со боја. – Бела – Розева – Светло Плава.
Боја на Светките. – Златна – Плава – Розева.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

069

БУКВА ОД СТИРОДУР

(еднобојна)

Шифра:70224

Цена: 70 денари
Буква од стиродур , Буква од стиродур – еднобојна – стиродурот се фарба еднобојно.
Стиродурот е само потврт кажано поцврст за разлика од стирополот затоа го користиме
стиродурот. Стиродурот е дебел 2цм претежно е 1,8цм. Се изработуваат (се изработуваат
сите букви), буквата има постоље одоздола и е дебело 2цм.
Висината на буквата е 19цм.
Ширината на буквата е 12,5цм претежно зависи од висината на буквата.
Претежно се фарбат со боја. – Бела – Розева – Светло Плава.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

070

БУКВА ОД СТИРОДУР

(со слика)

Шифра:70127

Цена: 90 денари
Буква од стиродур , Буква од стиродур – со слика – стиродурот се фарба еднобојно а од
предната страна се става хартиена слика. Стиродурот се фарба еднобојно. Стиродурот е
само потврт кажано поцврст за разлика од стирополот затоа го користиме стиродурот.
Стиродурот е дебел 2цм претежно е 1,8цм. Се изработуваат (се изработуваат сите букви),
буквата има постоље одоздола и е дебело 2цм.
Висината на буквата е 19цм.
Ширината на буквата е 12,5цм претежно зависи од висината на буквата.
Претежно се фарбат со боја. – Бела – Розева – Светло Плава.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

071

ПОКАНА

11х6

(еднострана)

Шифра:70116

Цена: 8 денари
Покана , Покана 11х6 еднострана, изработена од дебела хартија, а се изработува според
темата на прославата.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 11 х 6 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

072

ПОКАНА

17х10

(еднострана)

Шифра:70157

Цена: 14 денари
Покана , Покана 17х10 еднострана, изработена од дебела хартија, а се изработува според
темата на прославата.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 17 х 10 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

073

ПОКАНА

20х14

(еднострана)

Шифра:70158

Цена: 16 денари
Покана , Покана 20х14 еднострана, изработена од дебела хартија, а се изработува според
темата на прославата.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 20 х 14 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

074

ПОКАНА

17х10

(двострана)

Шифра:70139

Цена: 18 денари
Покана , Покана 17х10 двострана, изработена од дебела хартија, а се изработува според
темата на прославата, а се штампа од двете страни.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 17 х 10 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

075

ПОКАНА

20х14

(двострана)

Шифра:70154

Цена: 20 денари
Покана , Покана 20х14 двострана, изработена од дебела хартија, а се изработува според
темата на прославата, а се штампа од двете страни.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 20 х 14 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

076

ПОКАНА 20х14 СО ПРСТЕН (двострана)
Шифра:70159

Цена: 22 денари
Покана Со Прстен , Покана 20х14 со прстен и е двострана, изработена од дебела хартија, а
се изработува според темата на прославата, а се штампа од двете страни.
Информации за да пишеме на поканата: Име, Години, Дата и месец, Игротека или ресторан,
Адреса, Времетраење, Текст доколку имате смислено и фотографија од детето доколку
сакате да има.
Димензија на поканата 20 х 14 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 01

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 02

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 03

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 04

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 05

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 06

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 07

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 08

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 09

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 10

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 11

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 12

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 13

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 14

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 15

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 16

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

077

ФОТО НА СТИРОДУР

(A4)(29 Х 21) ДИЗАЈН 17

Шифра:70164

Цена: 180 денари
Фото на Стиродус , Вашите омилени фотографии може да се вметнат во еден од нашите
дизајби. Изработено е од стиродур и залепена фото хартија од предната страна а од
задната страна има дупка за да се закачи на ѕид.
Вие одбирате дизајн од прикажаните дизајни наши и ни ги праќате сликите ваши па ги
вметнуваме во дизајнот исто со некој тексд доколку сакате.
Димензија на сликата е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

078

ИМЕ ОД ХАРТИЈА СО РАМКА

(A4)(29 Х 21)

Шифра:70193

Цена: 350 денари
Име Од Хартија , Дизајнот ќе биде приближно според вашиот пример или нашиот неможе
да е исто, се изработува од хартија, доколку сакате да има некаква позадина ќе ни кажете
или некоја боја.
Димензија на сликата со името е 29 х 21 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП01)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП02)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП03)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП04)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП05)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП06)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП07)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП08)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП09)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме

079

ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП10)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk

сајт

што

изработуваме
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ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП11)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk
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изработуваме
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ХЕРОЈ НА ЅИД (ТИП12)
Шифра:70199

Цена: 75 денари
Херој На Ѕид , Вашиот омилен херој од цртаните се изработува од хартија а на задната
страна има дуплофан, се одлепува дуплофанот и се лепи на ѕидот.
Се изработува според ваше барање, незначи дека мора оваа слика што е објавена да се
направи.
Димензијата се менува зависно од сликата но најголема може да биде 28 х 20 цм.
*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk
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ПАМУЧНА ЗАШТИТНА МАСКА

(10-ПАРЧИЊА) ВАШ ДИЗАЈН

Шифра:20112

Цена: 1200 денари
Заштитна Маска - Памучна , Заштитна памучна маска со памук 95% и ликра 5% со неколку
бои.
Печатење од Две страни дали е тоа вашето лого или вашиот заштитен знак сеедно битно се
печати според вашата идеа што сакте да има.
Може да се пере.
Достапни бои (некој бои може да ги нема имајте во предвид)
Црна – Бела – Сива – Црвена – Тиркизна – Бордо – Сина – Тегет – Светло сива – Светло
розева – Магента.
*се изработува за секој посебно и според вашата потреба, сликите тука се прикажани само
да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за овој производ е по 10 парчиња.
*Нарачката да биде секогаш НЕДЕЛА до ДВЕ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk
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СВЕТКАВ НАТПИС СО СТАПЧЕ

-

ТИП01

Шифра:70246

Цена: 150 денари
Светки Натпис со Стапче , Натпис или бројки со светки залепен на хартија и со стапче.
Натписот се изработува според вашата потреба, зависно што треба да пишува.
Димензија на натписот е 28 х 20цм ( Цената се намалува или зголемува зависно од
димензијата-оваа димензија е оваа цена)
Боја на Светките.

Розева, Плава, Златна.

*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk
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СВЕТКАВ НАТПИС СО СТАПЧЕ

-

ТИП02

Шифра:70247

Цена: 25 денари
Светки Натпис со Стапче , Натпис или бројки со светки залепен на хартија и со стапче.
Натписот се изработува според вашата потреба, зависно што треба да пишува.
Димензија на натписот е 10 х 10цм ( Цената се намалува или зголемува зависно од
димензијата-оваа димензија е оваа цена)
Боја на Светките.

Розева, Плава, Златна.

*се изработува за секој посебно и според вашата тема на прославата, сликите тука се
прикажани само да се види како изгледа готов производ и да се даде објаснување.
*Количината за секој производ ја одредувате вие, не е битна.
*Нарачката да биде секогаш ДВЕ до ТРИ недели порано.

”Боцка Шопинг” дооел Скопје
Проверете на нашиот
Вибер (Ристе Трајков) 070-554-183 меил. riste.bocka@yahoo.com web. www.bockasoping.mk
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