
S O R O P T I M I S T A
                        O Melhor para a Mulher

Lista de Preços de Artigos da Federação
                                                                                                                    Dezembro de 2005

 do
Artigo Descrição

Preço/
dólar

 do
Artigo Descrição

Preço/
dólar

100A Broche de sócia com insígnia / Banhado a ouro (2 cms)
Este é um dos principais broches de associação

$10 236
Novo! Brochura  de associação/marketing
Vivendo seus Sonhos (substitui 230 & 235)
pacotes de 25 – Somente em Inglês

$20

100E Broche de sócia com insígnia - Banhado a ouro (1 cm) $22
 235 INTERROMPIDO Brochura Faça um Convite

100F
O Melhor para a Mulher  broche de associação /banhado
a ouro, formato horizontal $11

 300 Fechamento de estoque:
Selos para correspondência com Insígnia Oficial
– Rolo com 500

$5

101 Broche de Sócia Vitalícia com insígnia, 4 cms, oval $23
 301 Novo! Selos O Melhor para a Mulher – rolo com

500 selos quadrados com insígnia para
correspondências, etc.

$10

102M Broche com insígnia - sem título, 3 ½ cms $22
 311B Fechamento de Estoque: Cartões em branco

com Envelopes – Insígnia Azul – caixa com 10 $11

103A Broche de Presidente (insígnia) com martelinho preso,
broche  é 2 cms

$25 311C
INTERROMPIDO Cartões em branco com
Envelopes – caixa com 5 com Insígnia Azul and
5 com Insígnia Dourada

103B Martelinho de Presidente 2 ½ cms, se prende ao broche;
broche vendido separadamente

$13 315
O Melhor para a Mulher - Cartões em branco
com Envelopes, pacote com 12 $15

104A Broche de ex-presidente com insígnia e diamante no
broche e com martelinho de diamante preso ao broche.
Este broche não é vendido separadamente, o martelinho
é, veja abaixo

$96
Para faixas de clube, painéis e crachás use o
formulário especial de pedidos

104B Martelinho com Diamante, 2 ½ cms, se prende a broche $40 410C
Crachá O Melhor para a Mulher – com alfinete
(use o formulário especial de pedidos) $11

107 Broche de Sócia Fundadora com insígnia, 4 cms, oval $18 410D Crachá O Melhor para a Mulher –  magnetizado
 (use o formulário especial de pedidos)

$14

111 Pingente de colar com insígnia, dourado, 2 cms $20 Custo da terceira linha no crachá $3
120 Clube “S” - Broche com logotipo, dourado, 1 ½ cms $14  412 Placa para presente, emblema gravado a laser $40

121 Sociedade Sigma - Broche com logotipo, dourado, 2cms $10 430 Chaveiro de couro O Melhor para a Mulher $16

135 Suporte dourado  para fitas O Melhor para a Mulher;
5 cms de largura;  fita azul para prender alfinetes

$23 435  Caneta O Melhor para a Mulher em  caixa de
presente

$16

138
Fechamento de estoque:
Broche de filigrana com insígnia; 4 ½ cms $10 437

Caneca de cerâmica O Melhor para a Mulher;
azul; com caixa $10

150A Broche de Aniversário, 5 anos / Banhado a ouro / insígnia $27 440 O Melhor para a Mulher – recipiente com balas e
M&M, em caixa

$20

150B Broche de Aniversário, 10 anos / Banhado a ouro /
insígnia

$27 440A Somente Recipiente para balas plástico (veja
acima), com caixa

$15

150C Broche de Aniversário, 15 anos / Banhado a ouro /
insígnia

$27
 440B Chocolate de leite M&M, azul e branco com

mensagem “O Melhor para a Mulher” - saco com
225 gramas,

$15

150D Broche de Aniversário, 20 anos / Banhado a ouro /
insígnia

$27 460 Novo! Placa para rua com logotipo O Melhor
para a Mulher – 45 cms

$75

150E Broche de Aniversário, 25 anos / Banhado a ouro/ insígnia $27 461 Novo! Placa para rua com logotipo O Melhor
para a Mulher – 76 cms

$150

150F Broche de Aniversário, 30 anos / Banhado a ouro /
insígnia

$27 462 Novo! Bandeira de mesa com logotipo O Melhor
para Mulher, com base

$25

185 Novo! Corrente com pingente e insígnia O Melhor para a
Mulher, banhado a ouro, 2 cms $24

 511 INTERROMPIDO
Kit de Recrutamento e Retenção. Entre em
contato com a Diretora de Associação

V201A Broche de Associação Ventura $13  513 Cartões de negócios para sócias com três
dobras, pacote com 25. Somente em Inglês

$5

220 e
230

INTERROMPIDO
Brochuras - Clube “S”/Sociedade Sigma e “Fazendo uma
Diferença para Mulheres”

 602 Vídeo de 30o aniversário dos Prêmios de
Oportunidade para Mulheres

$10

NOTA: Os artigos não de jóias com logotipo (crachás, faixas, placas de rua)
foram substituídos com o logotipo O Melhor para a Mulher




