חודש ארגון בתנועת אריאל
מחירים מרוכזים לסניפי התנועה
מי יכול להזמין?
כל סניף בתנועה יכול לפתוח הזמנה חדשה החל מ 30יח'.
תשלום
ניתן לשלם במזומן ובצ'ק במשרדינו ,בהעברה בנקאית ובאשראי טלפונית.
שימו לב -ניתן לשלם דרך העו"ש הסניפי אולם זה מותנה באישור הנהלת התנועה – יש לשלוח את ההזמנה לרכז מפעלים והוא
יעביר את ההזמנה אלינו.
אספקה
בחודש ארגון אנו מציעים שירות ייחודי של אספקת ההזמנה עד אליכם לסניף תוך שבוע ימים ,כולל מערכת מעקב מדויקת
שתעדכן אותכם ב SMSלקראת הגעת ההזמנה ,כך שלא תצטרכו להיסחב עם שקים ולחפש מי יכול להביא לכם את ההזמנה
וכו' .אנו יכולים לספק כל הזמנה תוך שבוע (ובדרך כלל הרבה יותר מהר -הכל תלוי במלאי ובעומס) .בגלל העומס הצפוי
בשבועיים האחרונים של חודש ארגון מומלץ לבצע הזמנה כמה שיותר מהר על מנת שתגיע אליכם בזמן ,ברוגע ובנחת 😊.
השירות ניתן בחינם למזמינים מעל  100יח' .להזמנות קטנות יותר ₪ 30 -בלבד (!)
בעת הצורך ניתן להגיע לאסוף את החבילה ממפעלינו במישור אדומים ,אדם או פסגת זאב  -בתיאום.
מלאי
אנו יכולים לספק כל הזמנה תוך שבוע ימים ,את רוב הפריטים (חולצות קצרות ,דרייפיט ,חמצאוור ,וכו') באפשרותנו לייצר תוך
פחות מיום .פריטים בהתאמה אישית (כגון חולצות  ,3/4אמריקאיות וכו') ניתן לספק תוך יומיים -שלושה.
מחירים
כאמור ,אנו מעניקים לתנועת אריאל את המחירים הטובים ביותר ואת תנאי השירות הנוחים ביותר .במידה ויש לכם כמות גדולה במיוחד פנו
אלינו לקבלת מחיר סיטונאי.

מעל  50יח' תשלמו פר פריט בלבד.

פחות מ 50יח' יש להוסיף מחיר ייצור עבור הגלופה ₪ 70( .גלופה גדולה ו ₪ 35קטנה)

פריט
חולצת טריקו שרוול קצר
חולצת טריקו שרוול 3/4
קפוצ'ון קנגרו (עם כובע וכיס)
סווצ'ר (ללא כובע וכיס)
חולצת דרייפיט
חולצת דרייפיט (הדפס צבעוני)
חמצאוור חד צדדי
חמצאוור דו צדדי
כובע טמבל

מחיר מבצע -אריאל
₪ 14
₪ 17
₪ 35
₪ 28
₪ 15
₪ 15.5
₪ 8.5
₪ 11.5
₪ 11

המחירים בתוקף עד שבת ארגון | ניתן לקבל מחירים למוצרים נוספים שאינם מופיעים כאן

מחלקת הייצור שלנו בחברת  Bazakהינה מהגדולות בארץ ,אשר מספקת חולצות מודפסות וציוד נלווה למאות סניפים ,בתי ספר ,קמפיינים
וחברות פרסום גדולות .כוכב חולצות הינה החטיבה הצעירה של החברה שמתמקדת בשיווק לתנועות הנוער וכדו' .נשמח להציע לכם את
שירותינו ולכן אנו מחזיקים צוות של סוכנים מתנועות הנוער השונות שמרכזים את הרכישות המרוכזות ואת המחירים המוזלים.

להזמנות  -יהודה 058-563-4515 :
ניתן לפנות אלינו בכל שעה בוואטספ למספר זה .מחכים לכם😊

צוות כוכב חולצות מודפסות

