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Unicef - KIEMELT PARTNER   
Webáruház 

 

 
Segítsen, hogy mi is segíthessünk! 
Szeretnénk, hogy idén is mosolyt tudjunk varázsolni a nehéz 
körülmények között élő gyermekek arcára. Hogy tovább folytathassunk 
olyan programokat, mint a tiszta víz szállítás az iraki harctér közelében 
élő családoknak vagy a menekült gyerekek támogatása vagy a szíriai 
gyerekek segítése. 
Ezek csak kiragadott példák a UNICEF egész világra kiterjedő 
tevékenységéből, amihez Ön is hozzájárulhat. Ehhez nincs szükség 
hatalmas adományokra, hiszen sok kicsi, sokra megy. Mindössze egy 
kávé, üdítő vagy szendvics áráért nemcsak szeretteinek, hanem a 
szegénységben, nyomorban, elnyomásban élő gyerekeknek is 
boldogabb Karácsonyt kívánhat.  
Szokásunkhoz híven most sem pénzt kérünk, csak azt, hogy vásároljon 
egy terméket a UNICEF 2017-es katalógusából.  Ezeknek a kiváló 
minőségű termékeknek a megvásárlásával Ön vagy cége egy apró 
adománnyal is hozzájárul az UNICEF céljainak megvalósításához. 
Ne feledje: már mindössze egyetlen képeslappal is segít! 
Lapozza fel a UNICEF katalógusát és válasszon új képeslapjaink, 
játékaink, ajándéktárgyaink közül. Reméljük, hogy valamelyik 
termékünk elnyeri tetszését és csatlakozik világméretű 
segélyprogramjainkhoz. 
Megrendelés: www.unicefkepeslapok.hu 
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Kedvezmények a 
Facebookon is! 
Az EDC Facebook oldala >> 
  

  

https://view.publitas.com/p222-700/01_brochure_hungary_christmas_2016/
https://view.publitas.com/p222-700/01_brochure_hungary_christmas_2016/
http://www.unicefkepeslapok.hu/
http://www.edc.hu/info.php?id=20747
https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/kereso
https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/info.php?id=20747
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Tatuum   
Pécs 

 

 
A Tatuum márkanév több, mint 10 éve fémjelzi a kényelemmel 
kombinált minőséget, a szakértelmet és a precizitást. Üzletünkben 
egyaránt megtalálható az elegáns és a hétköznapi, a sportos, és az 
irodai stílus is.  
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White Collar Fashion   
Budapest 

 

 
Kis szériában, a legfinomabb olasz gyapjú alapanyagokból gyártott, 
prémium kategóriás férfiöltönyök, zakók, nadrágok. Kiegészítők: 
kabátok, ingek, nyakkendők.  
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http://www.edc.hu/info.php?id=11207
http://www.edc.hu/info.php?id=20742
http://www.edc.hu/info.php?id=11207
http://www.edc.hu/info.php?id=20742


3 

 

White Rose Szépségszalon   
Budapest 

 

 
A White Rose szalonban a professzionális szépségápolás, egyedi, 
kifinomult stílussal párosul, ahol kiváló fodrászok készítenek szebbnél 
szebb frizurákat.  
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http://www.edc.hu/info.php?id=20746
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat
http://www.edc.hu/info.php?id=20746

