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   2023אפריל -פסח, מרץ

   שם המוצר    מחיר כולל מע"מ   
 ס"מ בעיצוב מתאים לחג 10-15בלוק עץ    20.00 ₪

 ס"מ עם מגנט, מה נשתנה?  15* 10גלוית אלומיניום מעוצבת    15.00 ₪ 

 נוסח מלארה או בליציהגדה לפסח מסדרת השם שלי   16.00 ₪

 בנוסח מלא פסח בכריכה רכה עם תמונה להגדת   16.00 ₪

 הגדה לפסח לצביעה בנוסח מקוצר לילדים  16.00 ₪

    A4חוברת מתכונים לפסח במגוון עיצובי הבית בגודל    16.00 ₪ 

 A4כולל גיליון מדבקות ליצירה בגודל  –חוברת פעילות ייחודית לחג   19.00 ₪

 A4אישי וססגוני עם כל שירי ההגדה והחג בגודל   – שירון מעוצב  -חוברת שירי החג  19.00 ₪

 חולצה או בגד גוף בעיצוב: עניבה/ פפיון חגיגית לסדר או  השם שלי צפרדעים  26.00 ₪

 חמסה מגנטית עם תמונה/ שם/ ברכת הבית  12.00 ₪

 שוקולדים ממותגים במארז אישי  4ברכות מגנט כולל  12ארז מ   24.00 ₪ 

 מארז יצירה לפסח, כולל הגדה לצביעה, דפי צביעה, דפי הדבקה, צבעים ומדבקות    28.00 ₪

 ס"מ  14*10ס"מ ברוח החג / מגנט גלויה מעוצב  20*14מגנט ענק מעוצב    12.00 / 8.00 ₪ 

 ס"מ כל אחד  14* 10בנים דיברה תורה"  4רביעייה: "כנגד  -מגנטים    15.00 ₪ 

 זוג לכל ילד  –ת "כפתור" עגול מחזיק מפתחו    17.00 ₪

 מחזיק מפתחות מעץ איכותי בגימור לייזר /זוג מחזיקים זהה  21.00 / 13.00 ₪

 ס"מ  20* 7.5ממו מגנטי למקרר כולל טוש מחיק. מידות המוצר   15.00 ₪ 

 משחק "הפירמידה האבודה". משחק תחרותי וחינוכי ברוח החג.    22.00 ₪ 

 זיכרון לפסחמשחק    22.00 ₪ 

 שואלים שאלות ומוצאים את האפיקומן  –משחק טריוויה משפחתית "קושיות לפסח"     22.00 ₪ 

 סינר בישול ויצירה, ממגוון הסינרים באתר   24.00 ₪ 

 ספל במהדורת פסח מיוחדת    22.00 ₪ 

 חלקים לבחירה 25או  9פאזל מגנטי בשילוב תמונה/ שם כולל גב מתכתי    22.00 ₪

 חלקים לבחירה 25או  9פאזל קשיח קטן בשילוב תמונה/ שם בקופסא קשיחה    22.00 ₪

 בקופסא גדולה  חלקים ברוח החג 77ס"מ 29-35פאזל קשיח גדול    26.00 ₪

  ס"מ 20-14 ל עמידמצופה ויני לבית ממתכת/שלט לחדר 18.00 ₪

 ללא תוספת תשלום, הפקת המתנות ואריזתן -והקדשה  , כיתוב, תמונותהמחיר כולל: מע"מ, שילוב לוגו •

 info@sucarya.co.il: במיילאו רשימת שמות ניתן לשלוח אלינו תמונות  •
 https://www.sucarya.com/page/upload קישור: או דרך ה

 ( 058-5542254 איכותהאפ אבל זה מוריד מ-בווטסלשלוח גם  י)אפשר

 ☺ללא תשלום ובתוספת חיוך ואולי גם כוס קפה  , בתאום מראש,ניתן לאסוף את המתנות מהסטודיו •
 ( ₪ עד לפתח הגן 65)למי שקצת רחוק לו יש כמובן גם הובלה בתשלום חד פעמי של 

   מרגע אישור הגרפיקה. ימי עבודה 5מיום שליחת התמונות ועד  ימי עבודה 10זמן אספקה עד  •

  ן עד לערב החג בלבד.המחירים תקפים להזמנות ומימוש •

  

     
                

               
                        

 2023אפריל -המחירון תקף לחודשים מרץ

 ��חג שמח . כל שורה במחירון מובילה לדף המוצר באתר

http://www.sucarya.com/p/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7_%D7%A2%D7%A5_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%99
http://www.sucarya.com/p/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%A8?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A5_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A8_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90?refc=53339
http://www.sucarya.com/p/%D7%A9%D7%9C%D7%98_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=53339
mailto:info@sucarya.co.il
https://www.sucarya.com/page/upload

