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Izšel je novi DVD:

Slovenija, dežela navdiha
*knjiga v elektronski obliki

Spoštovani!
Pred vami je najnovejši DVD - Slovenija, dežela navdiha.
Gre za prvi DVD, ki je na voljo v treh jezikih (slovenskem, angleškem in nemškem jeziku). Po želji ga lahko
naredimo tudi v ruskem jeziku (dobava 10 dni) oz. ga prevedemo v katerikoli drugi jezik.
DDV je nastal na podlagi najlepše knjige o Sloveniji in je v bistvu knjiga v elektronski obliki. Namenjen je predvsem tistim
podjetjem in posameznikom, ki imate partnerje iz tujine, ki jim ob obisku v tujini ne morete nositi težkih knjig.
Na začetku DVD-ja lahko dodamo vaš oglas ali logotip. Tudi na ovitek DVD-ja lahko dodamo vaš logotip.
Speciﬁkacija DVD-ja:
• format: 140 mm x 125 mm x 5 mm
• Ekopak, DVD na desni strani
• za odpiranje datoteke potrebujete Acrobat Reader
• 352 fotograﬁj
• več kot 50 soavtorjev
EKSKLUZIVNA PONUDBA ZA PRVIH 500 KUPCEV:
1 kom = 30 EUR + 9,5 % DDV
10 kom = 300 EUR - 10 % popusta = 270 EUR + 9,5 % DDV
50 kom = 1.500 EUR - 20 % popusta = 1.200 EUR + 9,5 % DDV
100 kom = 3.000 EUR - 25 % popusta = 2.250 EUR + 9,5 % DDV
500 kom = 15.000 EUR - 30 % popusta = 10.500 EUR + 9,5 % DDV
------------------------------------------------------------------------------Vsebina na DVD-ju je last podjetja ZALOŽBA ROMAN, vsako presnemavanje in
razmnoževanje brez dovoljenja avtorja/založbe je kaznivo dejanje in bo sodno
preganjano.
Več o DVD-ju najdete na www.zalozbaroman.si.
Kontakt za naročilo knjig ali DDV-ja: roman.kaucic@zalozbaroman.si ali +386 31 364 384.

Obilo užitkov ob gledanju DVD-ja vam želi: ZALOŽBA ROMAN, Roman Kaučič
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TOP 5 ODLOMKOV IZ DVD-ja
SLOVENIJA, DEŽELA NAVDIHA:
•
•
•
•
•

Pogled iz zraka na Julijce
Postojnska jama
Kobilarna Lipica
Ptuj in kurentovanje
Pogled na Mesečev zaliv pri Strunjanu
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