


За нас е удоволствие да ви предложим мартеници на социални предприятия от общността на ДарПазар.
 

ВСЯКА ЗАКУПЕНА МАРТЕНИЦА ДИРЕКТНО ПОДКРЕПЯ ЧОВЕШКА СЪДБА, ИДЕЯ И  КОНКРЕТНА КАУЗА. 
 

Каузите на социалните предприятия, включени с мартеници, в нашето предложение са разнообразни и значими. 
Те подкрепят деца и млади хора с интелектуални затруднения да развиват своя потенциал и да

работят, а също и помагат на техните родители да имат доход. Работят с  жени търсещи и получили международна
закрила, както и с жени попаднали в трудна житейска ситуация. Осигуряват възможност за работа и самостоятелен

живот на младежи, израснали в държавни институции. Има и каузи свързани със запазване и развитие на традиционни
занаяти и изкуства, както и такива в подкрепа на онкоболни хора в ремисия, както и техните деца и семейства.

 

Социално предприятие "Паралелен свят" към Сдружение Паралелен свят
Социално предприятие към Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

Социално предприятие "Работилница Светове" към Фондация Светът на Мария 
Социални работилници "КаритАрт" към Сдружение Каритас София

Социално предприятие към Фондация Рождество Христово
Социално предприятие "Социална чайна" към Сдружение ИДЕА

"Творчески център на Калоферската"  дантела към Народно читалище "Христо Ботев-1869"
Социално предприятие "Нарисувай ми усмивка" към СНЦ Онкоболни и приятели

Социално предприятие "Няма невъзможни неща" към Сдружение Няма невъзможни неща

 
Mисията на ДарПазар е да помага на малки социални предприятия да стигат до повече хора.  Да са смели, да разказват за това, което правят, да търсят и
намират съмишленици и така да постигат по-голяма ефективност в своите усилия. Общността на ДарПазар обединява над 28 социални предприятия от

цялата страна.

Кои са те? 

Ако желаете
да направите поръчка от каталога, свържете се с нас на 

Hello@darpazar.bg или 0888.908.319.
Ние ще ви помогнем с актуална информация за

наличности и координиране на поръчката към социалните предприятия съобразно
вашия избор.

Цените в каталога са крайни с ДДС и не включват разход за доставка.
 

Посочените цени важат при поръчка на минимум 50бр.



Мартеници с Кауза до 2 лв./брой
 

Вариант за ръка и ревер

1.20лв. 2 лв... 2 лв... 

2 лв... 2 лв... 2 лв... 

Вариант за ръка и ревер
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Мартеници с Кауза до 2 лв./брой
 

2 лв... 

2 лв... 

2 лв... 2 лв... 

2 лв... 2 лв... 
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Мартеници с Кауза: от 2 лв. до 5 лв/брой

2.20 лв. 3 лв. 

3 лв. 5 лв. 4 лв. 

2.50 лв. 
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Картичка + мартеница с Кауза

Ръчно рисувана картичка с ръчно изработени мартеници
вариации: сърце. минзухар, лавандула и теменужка

4лв. 

4 лв./брой 
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5 лв. 
 Дизайнерска мартеница брошка с мотив шевица,

закачена на крафт картичка с място за
надписване на пожелание

Картичка + мартеница с Кауза
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3 лв.
за поръчаки над 40 бр.

Картичка с ръчно изработена
мартеница. С възможност за надпис

"Честита  Баба Марта!“ (+ 0.20 лв./бр. )                          19А



Традиционни мартеници с Кауза 
 

2 лв... 2 лв... 2 лв... 

2 лв... 2 лв... 2 лв... 
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дървена лъжица с
магнит 

 

Традиционни мартеници с Кауза 
 

3 бр/10 лв.
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Мартеници - ключодържател
  

5 бр/10 лв. 

 
3 бр/10 лв. 
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Мартеница с природа
 

 
4.50лв. 

глинена саксийка с височина 6 см., подготвена със засадени семена на
декоративна тревичка

Щъркел и трева от мек филц с мартеничка 
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10 бр/10лв.

 
50 бр/10лв.

 
5 бр/10лв.

 
10 бр/10лв.

Мартеници с Кауза: пакети
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