MEENETE
KATALOOG
1

Mul on rõõm tutvustada Sulle Minu Unistuste Päeva
(HMUP) meenete kataloogi, mille oleme kokku pannud
just Sinule mõeldes. Siit leiad spetsiaalselt meie fondi
jaoks hoole ja armastusega disainitud kauneid aksessuaare, rõõmsates värvides meeneid ning ühe väga erilise
raamatu, mille autoriks on Unistuste Päeva laps Carmen
Sofia Kivi. Tellimis- ja tarneinfo leiad kataloogi lõpust.
Tee iseendale, oma sõpradele, kolleegidele või klientidele heategevuslik kingitus, mis aitab täita raskelt või
krooniliselt haigete laste unistusi ning toob rõõmu nii
kingi saajale kui ka selle tegijale!
Minu Unistuste Päev tegutseb aastast 2011 olles
usaldusväärne partner Eesti suurimatele lastehaiglatele.
Meie fondi ridades toimetab aastaringselt sadakond
vabatahtlikku ning tänu eraisikute ja ettevõtete toetusele saame pakkuda meeldejäävaid hetki, hingejõudu
ja sära lastele, kes võitlevad oma elu ja tervise eest.
Aastas korraldame ligikaudu 100 unistuste sündmust,
et inspireerida lapsi unistama ning aidata ellu viia ka
kõige lennukamaid südamesoove. Unistus teeb imet!
Tänutundega
Kristiina Gabor-Mägi
Heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuht
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HMUP KOTT
Minu Unistuste Päeva puuvillane riidest kott on ilusate
ja erksate värvidega. Rohekassinisel kotil on kollased
päikesekarva mummud ja valgel taustal logo „Minu
Unistuste Päev”. Meile meeldib mõelda roheliselt.
Seepärast usume, et korduvkasutatav riidest kott aitab
vähendada ökoloogilist jalajälge ning samal ajal täita
laste unistusi. Riidest kott kestab kaua ning keskmiselt
kasutatakse seda lausa 500 korda. Kott on 100% puuvillane, pikkade mugavate sangadega ning mõõdud on
38x42cm.

VÄRVUS

rohekassinine kollaste mummudega
MATERJAL

100% puuvill
MÕÕDUD

38x42cm
HIND

5€ + KM
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HMUP TORUSALL
Minu Unistuste Päeva torusall on ilusat sinakasrohelist tooni
ja kollaste päikesekarva mummudega. Salli ülaosas on
valge Minu Unistuste Päeva logo. Tegemist on kvaliteetse, õhemat tüüpi torusalliga, mis on väga praktiline
ja mida saab kanda erinevat moodi. Torusall on õhukesest polüester mikrofiiber materjalist, mida on kerge
pesta 40°C juures ning see kuivab kiiresti. Torusall on
one size ehk ühes universaalmõõdus, 48x25cm. Torusalli
ostes hoiad oma pea ja kaela soojas ning täidad samal
ajal laste unistusi.

VÄRVUS

rohekassinine kollaste mummudega
MATERJAL

polüestet mikrofiiber
MÕÕDUD

48x25cm, one size
HIND

5€ + KM
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HMUP PÄIKESEPRILLID
Minu Unistuste Päeva päikeseprillid on suviselt türkiissinist tooni, mis sobivad suurepäraselt julgele, eristuda
soovivale kandjale. Prilli ühel sangal on väike kollane
päike ning tagasihoidlik valge kiri „MINU UNISTUSTE
PÄEV”. Prillid on plastikust ning pakendatud eraldi
läbipaistvasse kotikesse. UV 400 kaitsega päikeseprillid
püüavad kinni kõik päikesekiired ja Sinu unistused.
VÄRVUS

türkiissinine
MATERJAL

plastik

K AITSE

UV 400
HIND

5€ + KM
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HMUP SOKID
Minu Unistuste Päeva sokid on erksavärvilised aksessuaarid,
mis kaunistavad rõõmsa inimese garderoobi. Vastavalt
numbrile on sokke nii madalaid kui kõrge säärega ning
valida saab sokke, mille otsad on kas ilusad kollased või
vahva kassimustriga. Sokid on 80% puuvillast ning vastupidavuse suurendamiseks lisatud ka 15% polüamiidi ja 5%
elastaani. Talla all on inspireeriv sõnum „UNISTUS TEEB
IMET!”, mis tuletab meelde, et unistamine aitab liikuda
soovitud eesmärkide suunas.

VÄRVUS

sinine kollaste mummudega
MATERJAL

80% puuvillane, lisatud polüamiidi ja elastaani
SUURUSED/SOKISÄ ÄRE STIIL

Nr 36-39 madalad sokid
Varbaosa kollane või kassimustriga
Nr 40-42 kõrged sokid
Varbaosa kollane või kassimustriga
Nr 43-45 kõrged sokid
Varbaosa kollane
HIND

7€ + KM
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CARMEN SOFIA
RAAMAT
„MINU UNISTUSTE PÄEV”
Carmen Sofia Kivi on 15-aastane tüdruk, kellel on
epilepsia ja täpsustamata tetrapleegia ehk PCI, lisaks
kõnepuue. „Tema liikumine on raskendatud ning käed
pole tugevad, mistõttu vajab ta abi peaaegu kõiges.
Kuid mitte kirjutamises, sest see on tema salarelv. Oma
kirjaniku elus on ta iseseisev ja intelligentne noor neiu ja
sellisena talle meeldiks, et teised teda näeksid,“ rääkis
Carmen Sofia ema Jaana Kivi-Saks.
See on esimene kord Minu Unistuste Päeva ajaloos,
mil oleme andnud tiivad andeka noore sulest ilmunud
raamatu sünnile. Carmen Sofia Kivi raamat „Minu unistuste päev” sisaldab lühijutte ja luuletusi, mis panevad
elu väärtuste üle mõtisklema. Kogu raamatu müügitulu
läheb heategevusfondi Minu Unistuste Päev, et saaksime
täita paljude teiste raskelt ja krooniliselt haigete laste
unistusi.

HIND

20€ + KM
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KUMA JA HMUP „DREAMFLY”
LIBLIKAPROSS
Kingi kellegi unistustele tiivad!
Koostöös hinnatud ehtebrändiga KUMA Design on spetsiaalselt Minu Unistuste Päeva jaoks valminud pastelne
kaunitar Dreamfly, kes tuletab meelde, et kõik on võimalik,
tuleb vaid uskuda ja unistada! Soetades Dreamfly
liblikaprossi, annetab KUMA 50% liblikate müügitulust
Minu Unistuste Päevale, et saaksime ellu viia raskelt või
krooniliselt haigete laste unistusi.
Kõik KUMA Design liblikaprossid on valminud Eesti
käsitöömeistrite hoolsa pilgu all, kasutades vegan nahka
ja võimalikult looduslikke materjale, et anda tõetruult
edasi liblikate ilu ja graatsiat.
Liblikapross on pakendatud kaunisse klassikalisse kinkekarpi, mida on mugav kohe edasi kinkida ning ühtlasi
saab kinkekarpi kasutada aksessuaari hoiustamiseks või
liblikapesana.
HIND

19,13€ + KM
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KUMA JA HMUP „DREAMFLIES”
KÕRVARÕNGAD
Kingi kellegi unistustele tiivad!
KUMA Designi ja Minu Unistuste Päeva Dreamflies
kõrvarõngad on käsitööna valminud, mille 925 hõbedast
tagused garanteerivad kvaliteedi nii disainis kui stiilis!
Kõrvarõngastega sobib kokku sama tooniga liblikapross.
Soetades Dreamflies kõrvarõngad annetab KUMA 50%
liblikate müügitulust Minu Unistuste Päevale, et saaksime
ellu viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi.
Kõrvarõngad on pakendatud kaunisse klassikalisse
kinkekarpi, mida on mugav kohe edasi kinkida ning
ühtlasi saab kinkekarpi kasutada aksessuaari hoiustamiseks
või liblikapesana.

HIND

23,29€ + KM
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KUMA JA HMUP „DREAMFLY”
KINKEKOMPLEKT
Kingi kellegi unistustele tiivad!
Vali KUMA Dreamfly kinkekomplekt ja üllata oma
lähedast või tee kingitus iseendale. Kinkekomplekt
sisaldab 1 x KUMA Dreamfly liblikaprossi ja 1 x KUMA
kõrvarõngaid.
Soetades KUMA Dreamfly erikollektsiooni komplekti,
annetab KUMA 50% liblikate müügitulust Minu Unistuste Päevale, et saaksime ellu viia raskelt või krooniliselt
haigete laste unistusi.
Kõrvarõngad ja liblikapross on pakendatud kaunisse
klassikalisse kinkekarpi, mida on mugav kohe edasi kinkida ning ühtlasi saab kinkekarpi kasutada aksessuaari
hoiustamiseks või liblikapesana.
HIND

45,4€ + KM
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KUMA JA HMUP DREAMFLY HELKUR
Kingi kellegi unistustele tiivad!
Lenda koos Dreamfly helkuriga ja ta hoiab alati silma
peal, et lendaksid turvaliselt oma unistuste poole, isegi
kui Sa ei ole päris kindel, kus nad täpselt asuvad või
millised nad välja näevad!
Soetades Dreamfly helkuri, annetab KUMA 50% liblikate
müügitulust Minu Unistuste Päevale, et saaksime ellu viia
raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Dreamfly
helkivat aksessuaari saad mugavalt ja lihtsalt kinnitada
nii mantlile, jopele, käe- kui seljakotile. Pimedal ajal sära
turvaliselt ja stiilselt koos KUMA Minu Unistuste Päeva
Dreamfly helkuriga!
SUURUS

8x5cm
HIND

10,79€ + KM
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TELLIMIS- JA TARNEINFO
MEENETE TELLIMINE

Tellimusi saab esitada aadressil
tellimused@minuunistustepaev.ee.
Tellimusse lisa oma ees- ja perekonnanimi, ettevõtte andmed,
e-post, telefoninumber, meene nimetus ning kogus.
TARNETINGIMUSED

Tellimuste keskmine tarneaeg on 2 nädalat. Suuremate tellimuste
puhul võivad tarne tähtajad pikeneda. Soovitame tellimused
esitada piisava ajavaruga, et kingitus jõuaks soovitud ajaks
kohale.
Tellimuse väljastamise eelduseks on eelnevalt tasutud arve või
ülekanne fondi kontole. Tellimusele lisandub saatmiskulu vastavalt
valitud teenuseosutaja hinnakirjale.

SUUR TÄNU KÕIGILE , KES AITASID K A ASA MINU UNISTUSTE
PÄEVA MEENETE K ATALOOGI ILMUMISELE !

Fotograaf Helen Tulp; kujundaja Elis Mets; modellid ja HMUP-i
vabatahtlikud Moonika Teas, Kati Siilbek, Aljona Šatalova, Ken
Tiivel; Meigimaffia meikarid ning Carmen Sofia Kivi foto autor
Gunnar Toomemets.

Täname häid koostööpartnereid KUMA Designi, Helios Kirjastust,
illustratsioonide autorit Kadi Rometit, VM Disaini ning projektimeeskonda Teele Kantsi, Kristiina Gabor-Mägi ja Ave Pilti.
Vaata lähemalt meie tegemisi
www.minuunistustepaev.ee
@MinuUnistustePaev
@minu_unistustepaev

MEENETE TAGASTAMINE JA LISAINFO

Minu Unistuste Päev ei paku toodete ümbervahetamise ega
tagastamise võimalust, v.a praaktoodete esinemisel. Saatmiskulud
tagastatava toote eest tuleb tellijal endal tasuda ning neid ei
hüvitata. Kataloogis toodud hinnad on kehtivad kuni 31.12.2022.
Lisainfo: tellimused@minuunistustepaev.ee
MINU UNISTUSTE PÄEVA TEGEVUST SA AD TOETADA
MITMEL VIISIL:

Osta HMUP meeneid käesolevast kataloogist
Hakka meie fondi ajaannetajaks
Tule meie püsitoetajaks
SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev
EE082200221059721449 (Swedbank)
EE101010220197114226 (SEB)
EE767700771001366205 (LHV)
EE931700017003582453 (Luminor)
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