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Izšla je nova, najboljša in najlepša knjiga o Sloveniji -

Slovenija, dežela navdiha
Spoštovani!
Pred vami je najnovejša trojezična fotomonograﬁja - Slovenija, dežela navdiha.
Gre za prvo trojezično knjigo o Sloveniji, 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 Slovenija, dežela navdiha:
• format: 250 mm x 335 mm
• trde platnice, 302 strani
• 352 fotograﬁj
• več kot 50 soavtorjev
EKSKLUZIVNA PONUDBA ZA PRVIH 500 KUPCEV:
1 kom = 50 EUR + 9,5 % DDV
10 kom = 500 EUR - 10 % popusta = 450,00 EUR + 9,5 % DDV
20 kom = 1.000 EUR - 20 % popusta = 800,00 EUR + 9,5 % DDV
50 kom = 2.500 EUR - 25 % popusta = 1.875,00 EUR + 9,5 % DDV
100 kom = 5.000 EUR - 30 % popusta = 3.500 EUR + 9,5 % DDV
500 kom = 25.000 EUR - 40 % popusta = 15.000 EUR + 9,5 % DDV
V pričakovanju vašega naročila vas lepo pozdravljam!

Roman Kaučič
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TOP 5 ODLOMKOV IZ KNJIGE
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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