
5-ször könnyebb megoldás jutalomkönyvre!

Jó hírt hozunk:
Jutalomkönyvprogramot indított a Könyvmolyképző,

hogy segítse az iskolákat az év végi munkákban.

Örömmel jelentjük, hogy máris sok iskola élt a lehetőséggel,
és kihasználják jutalomkönyv akciónkat.

Mert megéri.
Egyszerűen, interneten lehet rendelni. Belépés a jutalomkonyv.hu címen.

1. ok, amiért megéri:
már 500 Ft alatt nagyszerű könyvekhez juthattok.

Csak iskoláknak!
Regisztrálj, és megláthatod, milyen jó könyvek kaphatóak fillérekért.

2. ok, amiért megéri:
2+1 ajándék

Már két kötet rendelése után adunk egy könyvet ajándékba.

3. ok, amiért megéri:
Még több ajándék!

10 kötet rendelésénél újabb ajándék kötetet,
afölött pedig minden 5 könyv után 1-1 ajándék kötetet adunk ajándékba.

4. ok, amiért megéri:
Ingyen szállítunk helybe, már két kötettől.

5. ok, amiért megéri:
Nagyszerű könyveket kínálunk.

Legnépszerűbb ajánlataink:
• Lillebi barátra talál • A kis firkások • Torta az égen • 
• Fuss, Artemisia, fuss • Szökés a szigetre • Csúfok  •  

Jelentkezz most, legyen minél jobb az iskolának, minél jobb a gyerekeknek:
http://www.jutalomkonyv.hu/

Dönts helyesen!

Köszönjük 
a gyerekek nevében is.

Jó évzárót!
A jutalomkönyves csapat

Nem te foglalkozol 
az iskolában 

a jutalomkönyvekkel?

Ne habozz! 
Értesítsd a kollégádat, 

hiszen már nagyon szűk az idő.
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5-ször könnyebb megoldás a jutalomkönyvre!
Jó hírt hozunk:

idén is jutalomkönyv-akciót indít a Bendegúz Akadémia, 
a TUDÁSBAJNOKSÁG és a nyelvÉSZ versenyek szervezője,

hogy segítse az iskolákat az év végi ajándékozásban.

Válogatott könyvek
a gyermek- és ifjúsági irodalom

egyik legkedveltebb kiadója, a Könyvmolyképző kínálatából. 

Egyszerűen, interneten lehet rendelni.
Belépés a jutalomkonyv.hu címen.

5 ok, amiért megéri:
Első:

Akár 60% engedmény!

Második:
Ingyenes szállítás, már két kötettől.

Harmadik:
5+1 ajándék!

Minden ötödik kötet rendelése után egy könyv ajándékba.

Negyedik:
Még több ajándék!

Minimum 25 kötet rendelésénél újabb két ajándékkönyv.

Ötödik:
Nagyszerű könyveket kínálunk.

Legnépszerűbb ajánlataink:
• Egy ropi naplója • A Smek nap • Amélie zűrös élete • Elli hazavágyik • Elképesztő egyiptomiak  

• Mirr-murr kalandjai • Egy Zizi naplója • Cseles csapat • Az utolsó srácok a Földön  
• A fiúk olyanok, mint a rágógumi •

www.jutalomkonyv.hu
Az akció június 8-ig tart. Az eddig leadott rendeléseket június 12-ig kiszállítjuk.

Igényelje MOST, legyen minél könnyebb az iskolának,  
minél jobb a gyerekeknek!

Nem Ön foglalkozik
az iskolában

a jutalomkönyvekkel?

Kérjük,
értesítse a kollégáját!

Köszönjük  
a gyerekek nevében is.

Jó válogatást!
A jutalomkönyves csapat


