ושוב פותחים שנה ,החגים כבר מאחורינו 
הגיע זמן לחגוג בכיף -בתקווה לחגיגות קצת יותר פרונטליות וללא הפרעות השנה 😊
גם בתקופה המבלבלת הזאת ,אנחנו כאן בכדי לחדש ,להפתיע ובעיקר לרגש...
(אפילו לקוחות שמלווים אותנו למעלה מעשור) אז למה מחכים? מתנה אישית בשילוב שם או תמונה ,הכי
מרגשת ותמיד נשארת ..
כרגיל מתחייבים על מוצרים באיכות ללא תחרות ,גימור ללא פשרות ושרות מא' ועד ת' ):
למכתב זה מצורף דף המלצות ומוצרים חדשים ומיד לאחריו המחירון המלא מסודר לפי
א'-ב'
 לחיצה על מוצר במחירון מעבירה אוטומטית לגלריה המתאימה באתר
 חשוב! התחדשנו באתר יפה ונוצץ המיועד גם לקניה בבודדים.
בקניה כמותית לקבוצה שלימה  -המחיר במחירון המצורף הוא הקובע ולא המחיר באתר עצמו!

מבצע למהירי החלטה המזמינים עד !!!20.10.21
למזמינים מתנה ממגוון המתנות של סוכריה ,לכל ילדי הכיתה ,תינתן הטבה
אטרקטיבית במיוחד לבחירה:

*דף קשר ערוך בלמינציה ב ₪ 12 -בלבד!
*גיליון מדבקות עם שם ותמונה ב ₪ 12 -בלבד!
ההטבה מותנית בהעברת כל החומרים הדרושים לעבודה שמות /תמונות עד לתאריך 20.10.21
תוכלו לתאם דרכנו בשיחת טלפון אחת:
•
•
•
•

 עיצוב המתנות באופן אישי כולל כיתוב ואיורים המותאמים לכם ושילוב לוגו אם יש
 הפקת המתנות באופן המקצועי והאיכותי ביותר שקיים
 אריזת המתנות באריזת מתנה אישית לכל ילד
 הובלת המתנות ליעד (בתשלום)

לתשומת לבך !
המחירים במחירון כוללים:
עיצוב ושילוב התמונות והשמות במוצרים ,הפקת המתנות מא' ועד ת' ,ואריזתן באריזת מתנה.
אך אינם כוללים שירותי הובלה.
ועד המעוניין בשירותי הובלה – יוסיף אותם בהזמנה  .מחירי השירותים הנלווים מופיעים במחירון.
בכל שאלה או עניין נוספים אנחנו
תמיד כאן לשירותך
שלך ,צוות סוכריה

מתנות מתוקות בעיצוב אישי
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סטים וחבילות משתלמות בסוכריה:

₪90.00 ₪69.00

₪63.00 ₪49.00

₪53.00 ₪43.00

₪72.00 ₪56.00

₪45.00 ₪38.00

₪53.00 ₪43.00

₪60.00 ₪49.00

₪55.00 ₪46.00

₪64.00 ₪54.00

₪62.00 ₪52.00

₪58.00 ₪49.00

₪56.00 ₪50.00
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המחירון המלא מסודר לפי א'-ב'
(לחיצה על מוצר תעביר לגלריה המתאימה באתר)
המחירים מעודכנים לחודש ספטמבר  2021ומשתנים מעת לעת.
לפני ההזמנה אנא וודא/י מחיר סופי ומעודכן.
המחירים במחירון אינם כוללים הובלה

שם המוצר

מחיר כולל מע"מ

אוגדנית אישית לאחסון וארגון  10מחברות

₪ 28

אוזניות אלחוטיות  I7S TRUE WIRELESS STEREOאוזניות במטען ממותג

₪ 45

אוזניות אלחוטיות  TRUE WIRELESS STEREO I7Sאוזניות במטען ממותג – מיתוג מדבקה

₪ 38

אוזניות מדליקות במארז ממותג

₪ 30

אוזניות מדליקות במארז ממותג – מיתוג מדבקה

₪ 24

אוזניות איכותיות עם קשת ,ריפוד ומיקרופון מובנה

₪ 45

ארנק מעוצב מסדרת השם שלי

₪ 38

בלוק עץ מעוצב בשילוב תמונה או שם על עץ 20-30 / 15-20 / 10-15

₪ 25/35/50

בנדנה מעוצבת עם תמונה או מסדרת השם שלי – מבד חזק ואיכותי

₪ 23

בקבוקים מתוקים במילוי סוכריות סודה קשות כולל הקדשה אישית /לוגו

₪ 17

בקבוק ספורט מיתוג מודבק  750מ"ל

₪ 26

בקבוק פיה נשלפת מיתוג מודבק  750מ"ל

₪ 30

בקבוק שתיה אקולוגי אישי  600מ"ל

₪ 36

דיסק און קי כרטיס אשראי  GB8בהדפס מלא של תמונה  /שם

₪ 34

דיסק און קי מפתח  GB16בהדפס מלא של שם /לוגו /הקדשה

₪ 39

דיסק און קי מפתח  – GB16מיתוג מדבקה

₪ 29

דיסקית השם שלי עם הטלפון של ההורים במיוחד לאירועי הקיץ או לתלייה על התיק

₪ 23

דף קשר  A4בלמינציה

₪ 20

• תוספת מגנט לדף קשר

₪3

גלויה על מתכת מעוצבת  15*10ס"מ עם מגנט שנה טובה או לכל חג ומאורע אחר

₪ 21

חולצת ילדים בשילוב תמונה והקדשה או מסדרת "השם שלי"

₪ 28

חמסה מגנטית יפיפייה עם שם או תמונה -שיהיה במזל

₪ 15

טושים איכותיים במזוודה קשיחה 12 .צבעים במארז

₪ 25

יומן תלמיד בכריכה אישית -כל יומיים בדף נפרד

₪ 27

כדור שלג אישי

₪ 30

כובע מצחייה

₪ 20
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שם המוצר

מחיר כולל מע"מ

כוס פלסטיק מדליקה עם קש במיתוג מודבק  400מ"ל

₪ 30

כוס תרמית שומרת קור /חום מפלסטיק במיתוג מודבק  450מ"ל

₪ 30

כיסוי מעוצב לחלה  45*45ס"מ

₪ 28

כיפת סאטן מהודרת כולל כיתוב ,איור ,הקדשה ותמונה אישית

₪ 20

כיסוי ראש  -מתאים לקבלת ספר תורה ,עשוי סאטן מבריק

₪ 20

לוז שבועי -לוח תכנון נתלש שבועי כולל עפרון ,סרגלים ואטבים צבעוניים -לארגון שבוע מושלם

₪ 33

לוחות :מחיקים ,שעם ,מגנטיים ,גיר ולוחות תכנון שבועיים וחודשיים
לוח גיר מדליק  34.5*29.5ס"מ כולל גיר לכתיבה

₪ 30

לוח הודעות מגנטי קטן ,כולל  2מגנטים ,בשילוב תמונת הילד  29.5*20ס"מ

₪ 29

לוח הודעות מגנטי בינוני ,כולל  4מגנטים  29.5*33.5ס"מ

₪ 36

לוח הודעות מגנטי ענק ,כולל אותיות מגנט ה"שם שלי" בגודל  29.5*50ס"מ

₪ 47

לוח מחיק מפרספקס -אינו מתקפל ואינו נשבר!  30*20ס"מ ,בשילוב תמונת הילד ,ניתן לשלב גם שם ,לוגו
והקדשה – יפה גם כקישוט לחדר .מגיע עם טוש מחיק

₪ 29

לוח מחיק מפרספקס -אינו מתקפל ואינו נשבר!  30*20ס"מ ,מסדרת השם שלי ,ניתן לשלב הקדשה .מגיע עם
טוש מחיק

₪ 29

לוח חגיגות משפחתי ענק כולל סט מדבקות לרישום תאריכי חגיגות

₪ 32

לוח שעם קשיח מעוצב!  34.5*29.5ס"מ בעיצובים צבעוניים מטריפים עם תמונה

₪ 34

לוח שעם קשיח מעוצב!  34.5*29.5ס"מ בעיצובים מטריפים מסדרת השם שלי

₪ 34

לוח שנה ענק מעוצב  A3 29.7*42ס"מ

₪ 23

לוח שנה מעוצב  A4 21*29.7ס"מ

₪ 18

לוח תכנון משפחתי – מגיע עם טוש מתאים

₪ 29

מארז ברכות כולל  12ברכות מגנט 4 ,שוקולדים בקופסא ממותגת קשיחה

₪ 27

מבחנה מתוקה במילוי עדשי שוקולד

₪ 12

מגבת פנים  60*40ס"מ

₪ 25

מגבת גוף קטנה  90*50ס"מ

₪ 42

מגבת גוף גדולה  130*70ס"מ

₪ 60

מגבת גוף פונצ'ו פוליאסטר (כיתות א-ב)

₪ 42

מגבת גוף פונצ'ו כותנה (כיתות א-ב)

₪ 49
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שם המוצר

מחיר כולל מע"מ

מגבת גוף פונצ'ו כותנה עם תמונה (כיתות א-ב)

₪ 49

מגבת חוף מיקרופייבר  70-130ס"מ

₪ 39

מגבת מיקרופייבר קטנה  50-90ס"מ

₪ 33

מגבת מנדלה ענקית! קוטר 150ס"מ בשילוב שם

₪ 49

מגנט מעוצב כולל הקדשה ושילוב לוגו /איורים  9.5*14.5ס"מ

₪ 12

מדבקת קיר ענקית! "השם שלי" מויניל איכותי ברוחב  59ס"מ

₪ 29

מדבקות למחברת בשילוב תמונת הילד/ה  32 -יחידות !!!

₪ 20

מדבקות למחברת בשילוב שם הילד/ה  32 -יחידות !!!

₪ 20

סט מדבקות  STARTשל סטודיו ג'ויה 18 -מדבקות ב 4 -מידות שונות

₪ 12

סט מדבקות אקווה של סטודיו ג'ויה 45 -מדבקות גדולות (בעיקר לבקבוקים)

₪ 24

סט מדבקות סקולי של סטודיו ג'ויה 76 -מדבקות במגוון מידות (מיועד לסימון תכולת קלמר)

₪ 24

מחברת קשיחה איכותית כולל סרט סימניה – מחברת קשר ,מחברת מעקב התפתחות או יומן אישי

₪ 29

מחברות אישיות – זוג לבחירה חלקה /שורה /חכמה

₪ 25

מחברות אישיות – רביעייה לבחירה חלקה /שורה /חכמה

₪ 39

מחזיק מפתחות מעץ איכותי בגימור לייזר ,במבחר צורות בשילוב תמונה

₪ 14

מחזיק מפתחות מעץ איכותי בגימור לייזר ,במבחר צורות מסדרת השם שלי

₪ 14

מחזיק מפתחות כפתור פלסטיק -זוג זהה בשילוב שם או תמונה

₪ 19

ממו מגנטי למקרר  20*7.5ס"מ ,בשילוב תמונה ,כולל טוש מחיק

₪ 20

ממו מגנטי למקרר  20*7.5ס"מ ,מסדרת השם שלי ,כולל טוש מחיק

₪ 20

מנורת לילה עם תמונה  /שם

₪ 38

מערכת שעות אישית מעוצבת בשילוב תמונה– גודל A4

₪ 15

מערכת שעות אישית מעוצבת השם שלי – גודל A4

₪ 15

מפית מהודרת לאוכל –  40-40ס"מ לעולים לכיתה א' -עם תמונה /מסדרת "השם שלי"

₪ 25

מומלץ! המשחקים של סוכריה ,משחקים מהודרים ,בעיצובי הסטודיו ,במגוון ענק ובאיכות מושלמת.
משחק "חי צומח דומם" –פיתוח מיומנויות אוריינות ומענה להגדרה לפי אותיות

₪ 29

משחק חלומות מתוקים – לזימון חלומות ומחשבות חיוביות לפני השינה

₪ 26

משחק "חמסה" – משחק חיבור וחיסור במספרים קטנים ,כיף גדול לכיתות א'

₪ 35

משחק טריוויה ישראל שלי -כי לא כל יום חוגגים יומולדת למדינה (כיתות ג-ח)

₪ 26

משחק טריוויה קידס ישראל שלי( -כיתות א-ב)

₪ 26
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שם המוצר

מחיר כולל מע"מ

משחק לוח הכפל – לתלמידי ג'-ו' – משחק של זריזות לתרגול לוח הכפל

₪ 40

משחק "מלך האיות" על לוח קרטון קשיח  ,כולל טוש מחיק!

₪ 28

משחק מלחמה אישי – ושהשולף הגבוה ביותר ינצח...

₪ 28

משחק מלחמת הפיראטים – מכוונים ופוגעים בספינות הפיראטים של המתחרה

₪ 26

משחק מפלצת הכפל – לתלמידי ב'-ה' לימוד גורמי ההכפלה בכיף

₪ 29

משחק משימות משפחתי – לגיבוש עם האחים האחיות

₪ 26

משחק משפחתולוגיה -מי מכיר אותי הכי טוב בבית?

₪ 26

משחק רביעיות

₪ 40

משטח מדליק לעכבר עם שם או תמונה

₪ 25

סיכת דש השם שלי לבגד או לסימון התיק

₪ 14

סוללת גיבוי  -Power Bankויותר לא נתקעים בלי סוללה לנייד באמצע יום עמוס

₪ 45

סימניית מתכת מעוצבת עם שם

₪ 12

סימניית מתכת מעוצבת עם תמונה

₪ 12

ספל קרמיקה לבן  -ממגוון העיצובים באתר מסדרת השם שלי

₪ 24

סרגל מתכת מעוצב עם שם

₪ 12

סרגל מתכת מעוצב עם תמונה

₪ 12

עכבר אלחוטי איכותי עם שם אישי

₪ 35

עכבר אלחוטי איכותי עם שם אישי – מיתוג מודבק

₪ 27

עכבר אלחוטי איכותי עם שם בשילוב משטח תואם עם שם או תמונה והקדשה

₪ 47

עציץ "צמחת איתנו באהבה"

₪ 22

פאזל איכותי עם תמונה אישית והקדשה בקופסא קשיחה  40/77/192חלקים

₪ 35/39/49

פאזל איכותי עם תמונת מחזור מעוצבת בקופסא קשיחה  40/77/192חלקים

₪ 35/39/49

פטנתיק-אוכל מעוצב ,עם תמונה או מסדרת "השם שלי"

₪ 38

פלייסמט קנבס יוקרתי  42*30ס"מ

₪ 26

ציידנית אישית איכותית תרמית בצבע כחול/ורוד

₪ 47

צלחת מעופפת פריסבי – מתנה קטנה ומתוקה שילדים אוהבים

₪ 19

ציפית מפנקת לכרית  70*50ס"מ ,בשילוב תמונה או מסדרת "השם שלי" – הדפס ענק  35*35ס"מ ועמיד
לחלוטין בכביסות חוזרות!

₪ 30

קופסת אוכל לאנצ' בוקס ממתכת ,מזוודה  6*13*21 -ס"מ

₪ 45

קופסת אוכל איכותית עם חלוקה פנימית .עמידה במדיח ,מיקרו ומקפיא

₪ 30
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מחיר כולל מע"מ

מחיר כולל מע"מ

קופת חסכון ממתכת במגוון עיצובים -כי אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל לחסוך

₪ 26

קלמר בד שני תאים בשילוב תמונה והקדשה או מסדרת "השם שלי"

₪ 27

קלמר קשיח הכולל תכולת קלמר מלאה תמונה והקדשה או מסדרת "השם שלי"

₪ 49

רביעיית תחתיות  PVCלכוסות

₪ 30

שלט לחדר במבחר דגמים ,עם תמונה בגודל  20*15ס"מ

₪ 25

שלט לחדר במבחר דגמים ,עם שם בגודל  20*15ס"מ

₪ 25

שמיכת פליז  -כירבולית

₪ 45

שעון מרובע גב שקוף או לבן  20-20ס"מ ,בשילוב שם /תמונה /הקדשה /לוגו

₪ 33

שעון מרובע גב שקוף או לבן  29.5-29.5ס"מ ,בשילוב שם /תמונה /הקדשה /לוגו

₪ 40

שעון עגול מעץ צפצפה בקוטר  20ס"מ ,בשילוב שם /הקדשה /לוגו

₪ 39

שעון עגול מעץ צפצפה בקוטר  29ס"מ ,בשילוב שם /הקדשה /לוגו

₪ 49

שעון מעורר מדליק עם תאורת לד צבעונית מתחלפת בשילוב שם והקדשה

₪ 42

התיקים של סוכריה -מבחר תיקי בוטיק שונים בלעדיים לסוכריה
ארנק מעוצב מסדרת השם שלי

₪ 38

פטנתיק-אוכל מעוצב ,עם תמונה או מסדרת "השם שלי"

₪ 38

קופסת אוכל איכותית עם חלוקה פנימית .עמידה במדיח ,מיקרו ומקפיא

₪ 30

תיק אוכל תרמי קטן עם תמונה והקדשה או מסדרת "השם שלי"

₪ 38

תיק "קייטנה" שרוך מסדרת "השם שלי"

₪ 27

תיק "קייטנה" שרוך עם תמונה והקדשה

₪ 27

תיק שק (ספר) מסדרת "השם שלי"

₪ 27

תמונות מחזור
תמונת מחזור בלמינציה  A4 20*30ס"מ

₪ 20

תמונת מחזור בפולדר מעוצב כולל :תמונת מחזור ותמונה אישית ענקית

₪ 20

תמונות מעוצבות על קאפה ,מתכת בד קנבס ומגנטים
תמונה מעוצבת על גבי לוח מתכת קטן  29*20ס"מ

₪ 29

תמונה מעוצבת על מגנט כולל הקדשה ושילוב לוגו /איורים  9.5*14.5ס"מ

₪ 12

תמונה מעוצבת על גבי רביעיית מגנטים כסט כל מגנט 14.5*9.5ס"מ

₪ 19
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תמונה על בד קנווס  25*30ס"מ

₪ 38

תמונה ענקית על בד קנווס  30*40ס"מ

₪ 46

תמונת פוטו מהודרת על גבי קאפה  34*25ס"מ

₪ 32

חבילות מוזלות מבית סוכריה ,קשת מוצרים מעוצבים ויפים לתלמידים – מסודרות לפי המחיר
 :Aסרגל או סימניית מתכת מעוצבת  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 29

 :Bמערכת שעות  A4מעוצבת  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 29

 :Cמחברת  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 30

 :Dזוג מחברות  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 35

 :Eקלמר בד שני תאים  +סרגל או סימניית מתכת מעוצבת

₪ 36

 :Fמערכת שעות  A4מעוצבת  +מדבקות למחברת  32יח'  +סימנייה קשיחה  /סרגל

₪ 37

 :Gמפית בד לאוכל  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 37

 :Hסימנייה קשיחה מעוצבת  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'  +מחברת אישית

₪ 38

 :Iלוח מחיק פרספקס קשיח שאינו מתקפל  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 39

 :Jיומן אישי מעוצב לתלמיד  +מדבקות למחברת  32יח' (למסיימי כיתה א' ואילך)

₪ 40

 :Kקלמר בד שני תאים  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 40

 :Lאוגדנית לארגון  10מחברות  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 42

 :Mקופסת אוכל קשיחה מחולקת  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 42

 :Nקלמר בד שני תאים  +זוג מחברות מעוצבות אישיות

₪ 43

 :Oמע' שעות  + A4מדבקות אישיות למחברת  32יח'  3+מחברות

₪ 45

 :Pקלמר בד  2תאים  +מפית בד לאוכל

₪ 45

 :Qעכבר אלחוטי מעוצב  +משטח לעכבר בעיצוב תואם עם שם /תמונה

₪ 47

 :Rלוח מחיק פרספקס קשיח שאינו מתקפל  +קלמר בד  2תאים

₪ 48

 :Sקלמר בד שני תאים  +סרגל מתכת מעוצב  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 49

 :Tדיסק און קי  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 50

" :Uפטנתיק" אוכל  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 51

 :Vקופסת אוכל קשיחה מחולקת  +אוגדנית לארגון  10מחברות

₪ 54

 :Wדיסק און קי ומפית בד לאוכל

₪ 55
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 :Xיומן  +דיסק און קי

₪ 56

 :Yלוח מחיק פרספקס קשיח שאינו מתקפל  +פטנתיק אוכל

₪ 60

 :Zקופסת אוכל קשיחה מחולקת  +אוגדנית לארגון  10מחברות  +מדבקות אישיות למחברת  32יח'

₪ 66

עוד לא סיימנו....הגענו להסברים הטכניים😊....
•
•

•

•
•

המחיר כולל :מע"מ ,עיצוב אישי וייחודי ,הוספת כיתוב ,איורים ,לוגו ורקעים שונים  -ללא
תוספת תשלום ,הפקת המתנות ואריזתן באריזת מתנה.
ניתן להעביר אלינו תמונות באחת מהדרכים הבאות:
"העלאת קבצים "– בכל דף משמאל למטה באתר סוכריה
*
במייל
*
DROPBOX: sucarya@gmail.com
*
וואטאפ ( 058-5542254לשים לב זה מוריד את איכות התמונה -אז פחות מומלץ)
*
ניתן לאסוף את המתנות מהסטודיו – ללא תשלום ובתוספת חיוך – בכפוף להנחיות
משרד הבריאות( .זה לא תלוי בנו ☹)
למי שקצת רחוק לו יש כמובן גם הובלה בתשלום של  ₪ 65עד לפתח הגן תוך  3ימי
עסקים מרגע שהמתנות מוכנות ותואם משלוח .ימים אלו נספרים בנפרד.
זמן הפקת המתנות עד  14ימי עבודה מהיום בו כל החומרים נשלחו לסוכריה ,ולפחות
 6ימי עבודה מרגע אישור סופי של הגרפיקה  -לא כולל זמני משלוח ,שישי-שבת וחג
התשלום יתבצע:
* במזומן (רק באיסוף עצמי)
* בצ'ק מזומן (רק באיסוף עצמי)
* בכרטיס אשראי
* בהעברה בנקאית :בנק איגוד  ,13סניף  ,064חשבון 1290052
* PAY 058-5542254
* PAYBOX 058-5542254
 התשלום יתבצע במעמד איסוף המתנות או לפני משלוח המתנות.גן שיבקש לשלוח את המתנות או לאסוף אותן לפני סיום התשלום ,יעביר מס כרטיס
אשראי כערבון עד להסדרת התשלום במלואו.

***המחירים מעודכנים לחודש ספטמבר  2021ומשתנים מעת לעת.
בעת ההזמנה יש לוודא מחיר סופי ומלאי
***המחירים במחירון אינם כוללים הובלה
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