
 
 

 

Е-пошта: 

 

Датум и место: 14 јуни 2017, Битола
 
До: Сите заинтересирани страни
 
Предмет: Барање за понуда од к
 
Почитувани, 
 
Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 
потреба од ангажирање на компанија 
материјалите ќе биде озбезбеден од страна на ФОРУМ 16.
 

Вид на материјал Количина

Оne pager (А4 колор, 
еднострано, фул колор) 

10

Маици (со маици ваши, 
колор дизајн) 

40

Name tags (ИД картица) 15

Тетратки (A5, фул колор, 
40 листа) 

45

Пенкала (со печатено 
лого) 

60

Стикери (10*5, фул 
колор) 

100

Постери (Б2, фул колор, 
еднострано) 

10

Флаери (А5 фул колор, 
еднострано) 

50

Сертификати (A4 колор, 
еднострано) 

42

Банер (roll up 80*200, фул 
колор) 

1 

  

 
Напомена: цените да бидат изразени во МКД. 
година. Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е
contact@forum16.eu  
 
Контакт лице за дополнителни информации:
Наташа Чавдаровска 
078/535 606 
 
Ви благодариме, 
Проектен тим на ФОРУМ 16  

Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 

Поштенски фах 135, 7000 Битола, Република Македонија 
Телефон: +389 (0) 78 535606 | Мобилен телефон: +389 (0) 75 581416
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јуни 2017, Битола 

До: Сите заинтересирани страни 

од компанија за изработка на промотивни материјали

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 

еба од ангажирање на компанија за изработка на промотивни материјали
материјалите ќе биде озбезбеден од страна на ФОРУМ 16. 

ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Количина Единечна 
цена 

Цена без ДДВ 

10   

40   

15   

45   

60   

100   

10   

50   

42   

   

 Вкупно: 

Напомена: цените да бидат изразени во МКД. Понудите можат да се испраќаат до 
Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е

за дополнителни информации: 

Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола 

Поштенски фах 135, 7000 Битола, Република Македонија  
Телефон: +389 (0) 78 535606 | Мобилен телефон: +389 (0) 75 581416 

: www.facebook.com/FORUM16 
 

за изработка на промотивни материјали 

Битола го спроведува проектот „Нова 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 

за изработка на промотивни материјали. Дизајнот на 

Цена со ДДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно: 

Понудите можат да се испраќаат до 18 јуни 2017 
Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е-пошта: 

mailto:contact@forum16.eu



