
25.04. 2023  Веска Минова, гр.Пазарджик 
Много Ви благодаря за професионално изработените плакети! Всичко е перфектно 
направено! За пореден път се убеждавам, че сте много коректни и че мога да разчитам 
безрезервно на компетентното Ви мнение!  Поздрави! 
 
25.01.2023 Силвия Христанова, гр.Белене 
Както винаги коректни! Благодаря за бързото и точно изпълнение на поръчката! 
Поздрави! 
 

27.09.2022 Динко Кумбаров, с.Кочан 
Привет! Купите вече са при нас, много са хубави! Бързи и точни сте, както винаги! 
Много Ви благодарим! 
 
08.08.2022 Величка Драганова, гр. София 
Благодарим Ви за отлично изпълнената заявка за 25-годишния юбилей на сдружение 
"Национална асоциация на сляпо-глухите в България" (НАСГБ). 
 
19.07.2022 Георги Кацарски, гр. Дупница 
За поредна година искам да благодаря на целият екип на фирма "Евелин", за чудесните 
медали и фигури, за перфектно, прецизно и бързо свършена работа! Допринесохте за 
щастието на децата! Невероятни сте както винаги! Благодаря Ви! ❤ 

 

27.06.2022 Милен Златев, гр. Симитли 
 Здравейте, взех поръчката! Страхотна е , точно както я желаехме! Благодарим Ви 
много ! 
 
06.06.2022 Веска Минова, гр. Пазарджик 
Много Ви благодаря за бързото и перфектно изпълнение на поръчката! Възхитена съм! 
Дори сте направили още по-хубави медалите, отколкото си ги представях! 
С неоценимата Ви помощ ще зарадваме балерините от балетната ни школа. 
Оставаме Ваши клиенти и за в бъдеще! 
 
11.05.2022 Диана Динева , гр. София 
Уважаема г-жо Управител, 
Уважаеми служители на Евелин Груп,  
Благодаря Ви за бързата реакция и професионалното изпълнение! 
Не можем да не отбележим за краткото време, за което успяхте да изпълните и доставите 
желания от нас продукт и приятелското отношение . 
Много сме доволни от визията и качеството! 
 
14.04.2022 Йохан Георгиев , гр. Тетевен 
Здравейте, Получихме поръчката и сме доволни от изработката и. С удоволствие ще 

продължим да работим с Вашата фирма за в бъдеще!  

24.02.2022 Гинка Ганчева, с. Сушица 
Здравейте, получихме медалите които поръчахме. .Много ни харесаха , изненадах те ни 
много приятно със стикерите които сте избрали и направили.  С удоволствие ще 
продължим да работим с вас . Благодарим! 
 
5.01.2022  Калоян Вълчев, гр. София 
Здравейте, получих плакетите на КЛА Славия. Искам да благодаря на целия ви екип за 
професионалното ви отношение и направа на плакетите. Самите плакети изглеждат много 
добре и професионално изготвени! А времето, за което бяха направени, беше буквално 
светкавично бързо. Поздрави, Президент на КЛА " Славия" София 



 
14.10.2021  Атанаска Желязова, гр. Бургас 
Здравейте, мили хора, първо да Ви благодарим за коректното и топло отношение. 
Благодарим на екипа! 
 
15.07.2021  Елена Марулевска, Арт ателие "Дон Кези", гр. Дупница 
Здравейте, мили хора от екипа на Евелин! 
Благодаря Ви, за перфектните медали и фигури. С Вас винаги е лесно, бързо и красиво, и 

за поредна година радвате мен и децата от ателието! Изпращаме Ви много щастливи 

усмивки и любов! Бъдете здрави, 

17.06.2021  Людмила Стайкова,  Хасково                                                                        
Уважаема фирма Евелин, 

Приемете моите най-искрени благодарности за точността, акуратността и  

вниманието. Поръчката е изпълнена прекрасно. Всичко е много хубаво. 

Изключително съм доволна да работя с Вас! Бъдете здрави и все така точни! 

 С уважение: Людмила Стайкова Компютърна школа "Вале" Хасково 

 

23.12.2020  Ирина Балабанска,  Раковски                                                                        

Благодаряяя много за фигурата, страхотна е и много благодаря за бързия отговор и 

бързата пусната поръчка. Доволна съм много и ще ви похваля пред приятелите ми. 

Благодаря отново. 

04.11.2020  Атанаска Желязова,  Бургас                                                                        

Благодарим Ви  за бързата реакция и отличното обслужване , зарадвахте много деца! 

29.10.2020  Валерия Михайлюк,  Бургас                                                                        

Благодаря ви много за висококачествената изработка на медалите и значките !!! 

26.08.2020  Милен Делчев, Пловдив                                                                       

Получихме поръчката си, благодарим ви за професионализма, страхотни сте. Лек ден с 

пожелание за още и все доволни клиенти! 

 22.06.2020 Павлина Мирчева, Хасково 
Искам да Ви благодаря от сърце за изпълнената поръчка! Помогнахте ми изключително 
много да зарадвам моите пораснали момичета и момчета от 12В клас.Страхотни сте. Бъдете 
живи и здрави и все така коректни и креативни  
 
14.02.2020  Георги Василев, София 
Искам специално да благодаря на целият екип на Евелин ООД за проявения 
професионализъм и бърза реакция. Благодаря както на пловдивският екип, така и на 
софийският. Бързи, коректни, точни и най-важното - КАЧЕСТВЕНИ! Благодаря за 
съдействието и продължавайте все така 
 
16.01.2020  Валерия Зафирова, София 
Бих искал да благодаря на екипа Ви за бързото и качествено изпълнение на поръчката ми, 
както и за прекрасните награди. За пореден път всичко бе отлично! 
 
8.11.2019  Елена Шопова, Петрич 
Получих плакета  и е страхотен! Благодаря!   
 
16.10.2019  Читалище Христо Ботев, гр. Пазарджик 
Благодаря за бързото и качествено изпълнение на поръчката ни. Знам, че само Вие можете 
така! 



 
27.08.2019  Д-р  Надя Дюлгерова, гр. Варна 
Получих направената поръчка - чудесна работа! Всичко е направено изключително 
красиво, качеството на химикалите е отлично! Благодаря сърдечно! Ще препоръчвам 
фирмата ви на колеги и партньори, както и ние ще продължим да работим с вас.  
 
 03.07.2019 Зори Маринова гр. Свищов 
Получихме ключодържателите. Страхотни са! Много Ви благодарим и Ви желаем успех и 
спорна работа! 
 
16.06.2019 Елена Марулевска, гр. Дупница 
Медалите и купите са чудесни! Благодаря Ви за перфектно свършената работа. 
Желая Ви успех! 
 
23.05.2019 Еми Сарандева гр. Пловдив 
Благодаря за отлично свършената работа,  събрахте много положителни овации и 
потенциални клиенти! Ще се радвам и в бъдеще да работим заедно. Хубав, усмихнат ден и 
весели настъпващи празници! 
 
22.05.2019 Невелина Радулова, Отдел "Образование". Община Благоевград 
Уважаема фирма "Евелин" ООД , от името на Община Благоевград, Ви благодаря за 
коректното отношение и бързина. Радваме се, че можем да разчитаме на Вас. За в бъдеще 
ще се радваме да работим съвместно.  
 
16.01.2019 Ваня Цветкова,  София         
Плакетът,който сте изработили много ми хареса. Поздравявам Ви за професионализма! 
Желая Ви здрава и успешна година! 
 
20.12.2018 Димитринка Христова, Бургас 
Благодаря за бързината и разбирането! Получих си поръчката съвсем навреме, брандирах я 
и я издадох)) Клиентите са много доволни и благодарение на Вашия професионализъм . 
Още веднъж благодаря за чудесната работа! 
 
18.11.2018 Иван Шопов, София 

Получих плакета, който ми изработихте преди десетина дни.  Отличен е, много благодаря!  

 
08.11.2018 Таня Илиева, София 
Сърдечно ви благодарим за бързата реакция и отличното обслужване. Надяваме се скоро 

да работим пак заедно. Поздрави 

 19.10.2018 Радост Лилянова, Варна 
Получихме пратката на време. Великолепни сте. Обичаме ви. Вие сте нашия късмет!!! 
 
21.09.2018 Доротея Иванова, Полски Тръмбеш 
Огромно Благодаря,ключодържатели са чудесни. Желая всичко добро и весели празници :)  
 
20.09.2018 Владислав  Стоянов, Шумен 
Здравейте, получих медалите. Супер изработка, доволен съм, за напред ще работим отново 
заедно. Благодаря Ви. Поздрави! 
 
20.09.2018 Илия Бояджиев, Стара Загора 
Сега след като отмина нашето събитие Писта Стара Загора, бихме искали да Ви изкажем 
нашата благодарност, за добре свършената от Вас работа. Купите на живо бяха още по 
красиви, просто сияйни. Надяваме се и да работим така ефективно! Още веднъж, 
Благодарим Ви!   Хубав ден!   АСК Стара Загора 



 
19.09.2018 Здравка Нанкова, София 
Получихме купите!  Страхотни са :)  Благодарим :)  Поздрави на екипа!  
 

13.08.2018 Нели Маринова, Панагюрище 
Искам да ви благодаря както за изпълнението, така и за оперативността ви. Плакетът 
напълно отговоря на очакванията ми. Със сигурност ще ви препоръчам на приятели и ще се 
възползвам отново от услугите ви.  Благодаря и ви пожелавам хубав и успешен ден. 

 
30.07.2018 Ваня Алексиева, Айтос 
Благодаря Ви много за прекрасните медали и купи,който до сега винаги сте ми пращали!  
 
24.07.2018. Еркан Кемал ,  Добрич 
Уникална купа! Просто нямам думи. Благодаря Ви за отговорността и коректността + 
бързината.  
 
19.06.2018. Екатерина Василева, София 
 Приемете маите благодарности за изработката, бързината на доставка на медалите.  
 Ще работим за напред заедно 
 
03.04.2018  Христина Янкова, с.Дълбоки  
Здравейте! Благодарим Ви за коректно изпълнената поръчка. Поздрави! 

 

28.03.2018  Йоана Козарева, Перник 
Здравейте, Медалите са прекрасни, благодаря Ви за отличната работа, Вие сте Шампиони! 
 
19.02.2018, Нели Иванова, с. Алеково 
Благодарим Ви, днес получих купите много са красиви, БЛАГОДАРИМ ВИ за 
професионализма , със сигурност и по други празненства ще ползваме вашите услуги!!.... 

    
 
02.02.2018, Цветомила Борисова, София 
Днес взех плакета, който бях поръчала. Искам само да Ви кажа, че е страхотен и Ви 
благодаря за хубавата изработка :)  
 
25.01.2018  Мая Налбантова, Димитровград 
Стикерите които скоро ни изработихте са страхотни! 
Клиентите ми са изключително доволни :) 
 
09.01.2018, Никол Стрешкова. София 
Хиляди благодарности за отлично свършената работа. Много ни харесват.  С пожелание за 
хубав ден, 
 
06.01.2018, Гергана Димитрова, Симеоновград 
Много, много сме Ви благодарни за чудесните статуетки и медали!!!  Уникални са!!! 
Очаровани сме! Благодарим за качеството и точността! 
 
14.12.2017, Таня Френкова, София 
Здравейте, преди време ползвах вашите услуги и съм много доволна! Най-важното е,че 

направих 100 мои клиенти доволни от мен и от вас! 

 
18.11.2017, Славка Ненова, София 
 Безкрайно много благодаря за бързото и коректно отношение. За пореден път оставам 
изключително доволна от Вас. Благодаря ви.  Лек и усмихнат ден на целият екип. :-)  
 



06.11.2017. Севдалина Стоянова,  Разград 
Благодаря!  Супер сте!  
 
 
 
 
 
 
 
 


