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Izšla je NOVA, NAJBOLJŠA in NAJLEPŠA knjiga o Pohorju -

Pohorje, nazaj k naravi
Spoštovani!
Pred vami je najnovejša trojezična fotomonograﬁja - Pohorje, nazaj k naravi.
Gre za prvo trojezično knjigo o Pohorju, ki je na voljo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.
Knjiga je zelo primerno darilo za vaše poslovne partnerje, zaposlene ali za jubilejne nagrade.
Po želji vam ob večjem naročilu knjigo lahko prevedemo tudi v kak drug jezik, spredaj lahko
dodamo vašo reklamo oziroma oglas, lahko pa vam izdelamo tudi protokolarno embalažo.
Na začetku knjige sta dve prazni strani, na kateri lahko napišete posvetilo ali natisnete svoj logotip
oziroma oglas.
Speciﬁkacija za knjigo Pohorje, nazaj k naravi:

1 kom = 40 EUR + DDV
10 kom = 400 EUR - 5 % popusta = 380,00 EUR + DDV
20 kom = 800 EUR - 10 % popusta = 720,00 EUR + DDV
50 kom = 2.000 EUR - 15 % popusta = 1.700,00 EUR + DDV
100 kom = 4.000 EUR - 20 % popusta = 3.200 EUR + DDV
500 kom = 20.000 EUR - 25 % popusta = 15.000 EUR + DDV

POHORJ

EKSKLUZIVNA PONUDBA ZA PRVIH 500 KUPCEV:

E

format: 240 mm x 310 mm
trde platnice, 208 strani
193 fotograﬁj
Jurij Pivka

Pohorje

· nazaj k na
ravi
· Return to
Nature
· Zurück zu
r Natur

Jurij Pivka

•
•
•

V pričakovanju vašega naročila vas lepo pozdravljam!

Roman Kaučič
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TOP 5 ODLOMKOV IZ KNJIGE
POHORJE, NAZAJ K NARAVI:
•
•
•
•
•

Kolesarjenje v zelenem objemu pomladi
Slap Šum jeseni
Zlata lisica
Rogla-raj za številne športne aktivnosti
Izlet po soteski Lobnice do slapa Šumik
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