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Здравейте, 
 

За нас е удоволствие да ви представим нашата дейност. Магазин Green Revolucia е 

първият онлайн магазин с Нулев Отпадък в България. 

Подбираме продуктите, които предлагаме внимателно и работим само с доказани 

производители, за да ви доставим функционални, красиви и природосъобразни артикули 

от висок клас. 

Можем да брандираме всеки от посочените продукти по ваш вкус, за да се превърне в 

подходящ подарък за вашите служители, клиенти или колеги. 

Сред клиентите, които ни се довериха са професионалисти като Ротари клуб, SiteGround, 

CXG, M3 Communications Group, Кибрит БГ,Colgate, ODEON msc и още много. 

Разгледайте и при евентуални въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на имейл 

vera@greenrevolucia.com , office@greenrevolucia.com или на телефон 0885 46 88 45 

 

 

 

Вера и Екипа на Green Revolucia 

www.greenrevolucia.com 
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Ето и част от отзивите за нас: 
 

Торбичките и четчиците са чудесни, а брандирането на самите сламки е просто жестоко 

и продължаваме да получаваме благодарности и възхита от колегите, които ги получиха! 

Благодаря ви за вниманието, детайлите, навременната и професионално свършена 

работа! 

Диана Василева, CXG 
 

 

 

 
Картичките за засаждане са страхотни! Всички бяхме повече от очаровани! 

Николета Митева, Ротари Клуб София 

 

 

 

Беше удоволствие да работим с Green Revolucia, брандираните ни бамбукови четки за 

зъби и калъфчета са хит сред колеги и приятели. Ще се радваме да работим заедно и за в 

бъдеще! 

Kevin Jacques S De Bruycker, Odeon msc 
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1. Метални сламки: 
 

 

Описание: 
 

Това е най-обичаният ни продукт до момента. Металните сламки са красиво и стилно 

допълнение към любимата напитка. Гладката им повърхност ги прави изключително 

лесни за измиване на ръка или в миялна машина. Искахме те да бъдат максимално 

практични, затова избрахме да бъдат прави, а не извити, за да не задържат храна и 

течности и да могат да бъдат почистени до блясък само с едно измиване. 

Освен това, те предпазват зъбите от петна от кафе и чай и са идеални както за топли, 

така и за студени напитки, тъй като задържат температурата на напитките без да 

взаимодействат с тях за разлика от хартиените сламки, които се разтапят и 

пластмасовите, които изпускат вредни вещества при допир с топли напитки. 

Характеристики: 
 

Материал: Висококачествена неръждаема благородна стомана 304 , не съдържат BPA 

Размер: 21.6 cm дължина и 0.6 cm диаметър 

Доживотна гаранция: Металните сламки няма как да се счупят, прегънат или разтопят в 

контакт с топли напитки. 

Етичност: С всяка закупена метална сламка, вие спестявате ненужен отпадък на 

природата. Знаете ли,че човек използва средно около 38,000 пластмасови сламки през 

целия си живот? Тези сламки не могат да се рециклират и съответно или гният на 
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сметища за повече от 200 години или биват изгаряни, изпускайки вредни вещества във 

въздуха, който дишаме. Не бъдете част от тази тъжна статистика. Вместо това, 

вдъхновете хората около вас да избират природосъобразни продукти за многократна 

употреба като тези красиви метални сламки ; ) 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Лазерно гравиране – Спряхме се на този метод, понеже дава качествени, бързи резултати 

с минимално използване на ресурси, което е в основата на нашата философия. Моля, 

обърнете внимание, че поради метода на брандиране и това, че сламките са направени от 

неръждаема благородна стомана няма как да брандираме лого или послание с цветове. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr или .eps) с текста и/или логото, които желаете да 

гравираме. 



Страница 6 от 25  

 

 
 

2. Бамбукови сламки: 
 

 
 
 

Описание: 
 

Бамбуковите сламки са свежо допълнение към вашата лимонада, фреш, сок или коктейл. 

Те са леки и компактни и също като металните сламки, изключително лесни за измиване 

на ръка или в миялна машина. Предпазват зъбите от петна от кафе и чай и са идеални 

както за топли, така и за студени напитки,понеже няма риск да се разтопят при контакт с 

топла напитка за разлика от хартиените сламки, нито да изпуснат вредни вещества, 

какъвто е случаят с пластмасовите сламки. 

 

 

Характеристики: 
 

Материал: Бамбук Мосо – един от малкото видове, които не се консумират от панди, 

защото за нас е от изключителна важност да изграждаме природосъобразен бизнес, 

който не вреди на природата. 

 

 
Размер: 20 cm дължина и 1.1 cm диаметър 
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Етичност: С всяка закупена бамбукова сламка, вие спестявате ненужен отпадък на 

природата. Знаете ли, че човек използва средно около 38,000 пластмасови сламки през 

целия си живот? Тези сламки не могат да се рециклират и съответно или гният на 

сметища за повече от 200 години или биват изгаряни, изпускайки вредни вещества във 

въздуха, който дишаме. Не бъдете част от тази тъжна статистика. Вместо това, 

вдъхновете хората около вас да избират природосъобразни продукти за многократна 

употреба като тези необикновени бамбукови сламки ; ) 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Лазерно гравиране – Спряхме се на този метод, понеже дава качествени, бързи резултати 

с минимално използване на ресурси, което е в основата на нашата философия. 

Понеже тези сламки са изработени от бамбук, тук можем да предложим и брандиране на 

цветно лого/слоган. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr или .eps) с текста и/или логото, които желаете да 

гравираме. 
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3. Аксесоари за сламки 
 

3.1 Четки за почистване 
 

Описание: 
 

 

За максимално почистване на нашите сламки за многократна употреба, предлагаме и 

тези малки, симпатични четки към тях. Колкото по-старателно почиствате една сламка, 

толкова по-дълго време ще ви служи тя. 

 

 

Характеристики: 
 

Материал: Дръжката е изработена от неръждаема благородна стомана, а влакната са от 

найлон 

Размер: 16 cm дължина 
 

* Четките за почистване на сламки не могат да бъдат брандирани, но вярваме, че са 

нужно допълнение към сламките за многократна употреба, затова сме ги включили в 

каталога. 

 

 

Минимално количество за поръчка: 25 броя 
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3.2 Калъфчета за сламки 
 

 

Описание: 
 

 

За да може да поднесете красивите сламки за многократна употреба като подарък на 

клиенти, колеги и приятели, предлагаме и тези две калъфчета. Така всеки ще може да 

вземе сламката си навсякъде и да спести отпадък на природата като откаже 

пластмасовата/хартиена сламка в заведения ; ) 
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Характеристики: 
 

Материал: Бялото калъфче е изработено от памучен плат, а черното от памучен бархет 

Размер: 26 cm дължина, 7 cm ширина 

 

Метод на брандиране: 
 

Термотрансферен печат – Избрахме този метод, защото осигурява печат с висока 

резолюция и изписване на разнообразна буквено–цифрена и графична информация. 

Също така при тази техника не се генерират опасни отпадъци като течни мастила и 

разредители, което е много важно за нас. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr , .eps или .tiff за пълноцветна картина) с текста и/или 

логото, които желаете да отпечатаме. 
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4. Памучни торбички за пазаруване 
 

 

Описание: 
 

Всички пазаруваме, но колко от нас се замислят за съдбата на найлоновите торбички, 

които магазините така щедро предлагат тук в България? Да, те се рециклират, но 

замислете се колко енергия и ресурси са необходими за тяхното произвеждане… 
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Бъдете пример за подражание с красива, памучна торбичка, която отразява вашата 

компания и ценности всеки ден : ) 

 

 

Характеристики: 
 

Материал: Памучен плат 

Размер: 36 x 42 cm с дълга дръжка 33 cm 

Тегло: 270 грама 
 

Етичност: Редовното използване на тази памучна торбичка за многократна употреба 

спестява на природата безброй ресурси за произвеждане на нови и нови пластмасови 

торбички, както и прави пазаруването по-лесно и приятно. Изработена е в България, с 

местен памук. 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Директен печат–Избрахме този метод, защото дава качествени, бързи резултати с 

минимално използване на ресурси, което е в основата на нашия начин на работа. Този 

метод е подходящ и за поръчки с по-малък тираж, при него може да се използва пълна 

палитра от цветове. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr , .eps или .tiff) с текста и/или логото, които желаете да 

отпечатаме. 
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5. Картички и програми за засаждане 

със семена на цветя 
 

 

Описание 
 

Това е иновация – висш пилотаж. Можем да отпечатаме програмата за вашето събитие, 

корпоративни картички за празник, грамоти и други върху хартия обогатена със семена 

на различни видове цветя. 

След събитието програмата/картичката може да се засади в саксия или градина и да даде 

плод на красиви цветя. 

Всяка картичка пристига в плик, изработен от рециклирана хартия. 
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Характеристики: 
 

Материал: Рециклирана хартия обогатена със семена на цветя 
 

Размер: Можем да отпечатаме вашите програми/картички за засаждане във формати А5 

и А6 според вашите нужди и желания 

Цвят: Вашата програма/картичка може да бъде както черно-бяла, така и цветна. 
 

Цената на брой картичка се определя в зависимост от нейния формат, цветова гама, брой 

на поръчаните картички и това дали се отпечатва едностранно или двустранно. 

Етичност: Знаете ли, че повечето картички и програми за събития не се рециклират, 

понеже съдържат елементи като гланц, брокат, мъниста, дантела и други? Не бъдете част 

от тази статистика и подарете оригинална картичка/програма, която вашият клиент или 

колега може да засади след събитието и да запомни вашия иновативен подарък завинаги. 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Офсетов печат – Този метод е подходящ за отпечатване на големи тиражи, бърз, 

надежден и икономичен. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 100 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr, .eps или .tiff) с дизайна, който желаете да отпечатаме. 
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6. Бамбукови четки за зъби с косъмчета 

от рециклиран найлон и активен въглен 
 

 

Описание: 
 

Бамбуковите четки за зъби стават все по-популярни с красивия си и природосъобразен 

дизайн. Зарадвайте вашите клиенти, служители и приятели с четки за зъби, които са не 

само интересни, но и полезни и щадящи природата. Този модел четка за зъби е обогатен 

с активен въглен и притежава избелващи свойства ; ) 

 

 

Характеристики: 
 

Материал: Дръжката на четката за зъби е изработена от бамбук Мосо – един от малкото 

видове, които не се консумират от панди, а влакната са средно-меки, изработени от 

рециклиран найлон и активен въглен. 

Опаковка: Предлагаме картонени кутийки, за да избегнем ненужно използване на 

пластмаса, изпратете ни текста, който желаете да отпечатаме върху тях и ние ще се 

погрижим за това. 
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Етичност: Знаете ли, че всяка година в световен мащаб се изхвърлят над 4 милиарда 

пластмасови четки за зъби...това количество е достатъчно, за да обиколим земята ...16 

пъти! Окуражете клиенти, колеги и приятели, че могат да помогнат за намаляване на 

замърсяването в световен мащаб още днес като използват вашата бамбукова четки за 

зъби, вместо пластмасова. 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Лазерно гравиране – Спряхме се на този метод, понеже дава качествени, бързи резултати 

с минимално използване на ресурси, което е в основата на нашата философия. 

Понеже тези четки за зъби са изработени от бамбук, тук можем да предложим и 

брандиране на цветно лого/слоган. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr или .eps) с текста и/или логото, което желаете да 

брандираме. 
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7. Паста за зъби на таблетки 
 

 
 
 



Страница 18 от 25  

 
 
 

Описание: 
 

След като ви споменахме за красивите и природосъобразни бамбукови четки за зъби, 

сега ви представяме още една щадяща природата иновация – паста за зъби на таблетки. 

Таблетките са леки, компактни и изключително удобни за къмпинг, фестивал или 

пътуване. 

 

 
Как се използа пастата за зъби на таблетки? 

 

Вземате 1 таблетка, след това я сдъвквате, намокряте четката за зъби и изтърквате 

зъбите старателно. Жабуркате, изплаквате и сте готови ; ) 

 

 
Характеристики: 

 

Какви видове паста за зъби на таблетки предлагаме? 
 

С флуор и без флуор 

 

 

Какво съдържа пастата за зъби на таблетки? 
 

Микрокристална целулоза, натриев бикарбонат, силициев диоксид, натриев лауроил 

глутамат, магнезиев стеарат, аромат, ментол, ксантанова гума, стевиозид, лимонена 

киселина, евгенол (натриев флуор – когато е избрана паста за зъби на таблетки с флуор) 

 

 
Колко броя таблетки се предлагат в една опаковка? 

 

60 броя 

 

 

В каква опаковка пристигат таблетките? 
 

В картонена кутийка с размери 7.5 cm x 7.5 cm x 2 cm 
 

Избрали сме този вариант, защото конвенционалните тубичките за паста за зъби не се 

рециклират, а вместо това гният на сметища за 400+ години или биват изгаряни, 

изпускайки вредни вещества във въздуха, който дишаме. 
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Метод на брандиране: 
 

Можем да отпечатаме вашето лого, текст и дизайн именно върху картонените кутийки за 

паста за зъби. Няма как да брандираме самите таблетки, но този подарък е толкова 

уникален, че ви гарантираме, че вашите клиенти, служители или приятели ще говорят за 

него дълго време след като са го получили ; ) 

Методът на брандиране е офсетов печат, подходящ за отпечатване на големи тиражи, 

бърз, надежден и икономичен. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr или .eps или .tiff за пълноцветна картина) с дизайна или 

логото, което желаете да брандираме. 
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8. Бамбукови калъфчета за четки за 

зъби 
 

 

Описание: 
 

След като вече ви показахме бамбуковите четки за зъби с влакна от активен въглен, 

както и пастата за зъби на таблетки, идва ред и на бамбуковите калъфчета за четки за 

зъби. Изключително леки и удобни, те са подходящи както за пътуване, така и за 

съхранение на вашата четка за зъби, когато сте си у дома. 

 

 

Характеристики: 
 

Материал: Бамбук Мосо – един от малкото видове, които не се консумират от панди, 

защото за нас е от изключителна важност да изграждаме природосъобразен бизнес, 

който не вреди на природата. 

Размер: 22.6 cm дължина и 2.5 диаметър 
 

Етичност: Пластмасовите калъфчета за четки за зъби задържат влага, надраскват се 

лесно и не могат да бъдат рециклирани, когато „предадат фронта“. За разлика от тях, 

нашите бамбукови калъфчета имат специално перфорирани капаче и корпус, така че да 
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не задържат влага и да проветряват влакната на вашата четка за зъби. Инвестирайки в 

тях, вие помагате за опазването на околната среда, отказвайки се от пластмасови, 

нерециклируеми калъфчета и подобрявате здравето и устната си хигиена. 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Лазерно гравиране – Спряхме се на този метод, понеже дава качествени, бързи резултати 

с минимално използване на ресурси, което е в основата на нашата философия. 

Понеже тези калъфчета за четки за зъби са изработени от бамбук, тук можем да 

предложим и брандиране на цветно лого/слоган. 

 

 
Минимално количество за поръчка: 25 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 3 седмици (15 работни дни) 

 

 

От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 
 

Файл във векторен формат (.cdr или .eps) с текста и/или логото, които желаете да 

отпечатаме. 
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9. Натурални ръчно изработени веган 
сапуни 

 

 

 
 

 

Описание: 
 

Предлагаме два вида ръчно направени натурални веган сапуни (40 грама), подходящи за 

всеки повод и вкус. Сапунчетата са произведени в България по авторски рецепти. 

Съдържат натурални съставки и са създадени с грижа и внимание към опазването на 

околната среда. Не съдържат палмово масло и не са тествани върху животни. 

 

 

 

 

Първи вид: 
 

Класическо сапунче с извлек от невен без аромат, 

оцветители и етерични масла (40 грама) 

Подходящо е за хора с чувствителна кожа, бременни жени, деца и всеки, който иска да 

се докосне до магията на натуралната козметика. 
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Състав: Cocos Nucifera (кокос) Oil, Olea Europaea (зехтин) Fruit Oil, Aqua (вода), Sodium 

Hydroxide (натриева основа), Theobroma Cacao (какао) Seed Butter, Butyrospermum Parkii 

(карите) Butter, Ricinus Communis (рицин) Seed Oil, Calendula Officinalis (невен) Flower 

Extract 

 

 
Опаковка: 

 

Тук предлагаме три опции – без опаковка, в алуминиева кутийка с брандирани хартиени 

стикери отгоре и отдолу и хартиена опаковка с брандирани стикери отгоре и отдолу. И 

при хартиената и при алуминиевата опаковка горният стикер е цветен, а долният черно- 

бял, но това може да се промени, ако предпочитате два цветни стикера или два в черно- 

бялата гама. 

 

 

Втори вид сапунче: 
 

Горско сапунче с етерични масла от лимонова трева 

и кедър (40 грама) 

Пренася мириса и усещането за гора дори и в града : ) 
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Състав: Olea Europaea (зехтин) Fruit Oil, Cocos Nucifera (кокос) Oil, Aqua (вода), Sodium 

Hydroxide (натриева основа), Theobroma Cacao (какао) Seed Butter, Butyrospermum Parkii 

(карите) Butter, Ricinus Communis (рицин) Seed Oil, Cymbopogon Schoenanthus (лимонова 

трева) Oil, Juniperus Virginiana (хвойна) Oil, Cupressus Sempervirens (кипарис) Oil, CI 

77288 (зелен хромов оксид), Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool* 

*Естествено съдържащи се компоненти на етеричните масла 

 

Опаковка: Същите опции като при класическото сапунче 
 

Етичност: Освен, че помагате на околната среда като насърчавате използването на 

натурални, местно и ръчно изработени веган продукти без палмово масло, вие се 

грижите и за самотноживеещи възрастни хора в отдалечени райони на България, защото 

компанията-производител дарява 5% от продажбата на всеки техен продукт на фонда 

„Нашите родители“. 

 

 

Метод на брандиране: 
 

Ръчно щамповане на печат върху прясно излят сапун. Избрали сме този метод, защото 

позволява персонализиране на всяко сапунче, така че да отразява вашата визия без да 

вредим на природата. 

Хартиените стикери на продуктите се отпечатват с дигитален печат и нетоксично 

мастило. Горният стикер е цветен, а долният черно-бял, като това може да се промени, 

ако предпочитате два цветни стикера или два в черно-бялата гама. 
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Минимално количество за поръчка: 51 броя 

 

 

Време за изработка и брандиране: 5 седмици 
 

*Натуралният сапун има нужда да узрее, затова ви молим да правите поръчките си поне 

5 седмици преди крайния срок. Също така, понеже щамповането с печат с вашето 

лого/слоган става директно върху прясно излят сапун, трябва дизайнът ви да е уточнен 

предварително, понеже не можем да сложим печата след като сапунът е започнал да се 

втвърдява. 

 

 
От какво имаме нужда, за да изпълним поръчката ви? 

 

Файл в .pdf или във векторен формат (.cdr или .eps) с текста и/или логото, които желаете 

да брандираме. 

 

 
Благодарим за вниманието ви! 

 

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на имейл 

vera@greenrevolucia.com , office@greenrevolucia.com или на телефон 0885 46 88 45 

Поздрави, 
 

Вера и Екипа на Green Revolucia 

www.greenrevolucia.com 

mailto:vera@greenrevolucia.com
mailto:office@greenrevolucia.com
http://www.greenrevolucia.com/



