OFERTA MATERIAŁÓW EWANGELIZACYJNYCH 2020r. (styczeń – czerwiec)

od:

od:

od:

od:

od:

od:

od:

od:

Kwartalnik
Zdrowie z Wyboru
(F1, Oz)
20 szt. 1,80 zł/szt.
50 szt. 1,35 zł/szt.
100 szt. 1,20 zł/szt.
500 szt. 0,70 zł/szt.

Najpiękniejsze
nauki Jezusa
(F2, Oz)
20 szt. 2,40 zł/szt.
50 szt. 2,00 zł/szt.
100 szt. 1,60 zł/szt.

Zdrowie
– twój wybór
(F3, Ok)
1 szt.
8,00 zł/szt.
50 szt. 1,90 zł/szt.
100 szt. 1,80 zł/szt.

Poza wyobraźnią
(F4, Ok)

Życie ma sens
(F4, Ok)

Wszechmogący...
(F4, Ok)

przy zamówieniu powyżej 100 szt.
– 10 szt. książki Biblia mówi gratis

przy zamówieniu powyżej 100 szt.
– 10 szt. książki Biblia mówi gratis

przy zamówieniu powyżej 100 szt.
– 10 szt. książki Biblia mówi gratis

Gdy wszystko
traci sens
(F4, Ok)

Niezapomniane
Święto
(F4)

przy zamówieniu powyżej 100 szt.
– 10 szt. książki Biblia mówi gratis

przy zamówieniu powyżej 100 szt.
– 10 szt. książki Biblia mówi gratis

0,70 zł 1,60 zł 1,80 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

od:

4,00 zł

Zdrowie zaczyna
się od kuchni
(F3, Oz)
10 szt. 6,00 zł/szt.
50 szt. 5,00 zł/szt
100 szt. 4,00 zł/szt.

1,00 zł
Droga
do Chrystusa
płyta CD

1,50 zł

od:

19,50 zł

wydanie czarno-białe
1 szt.
3,00 zł/szt.
50 szt. 2,25 zł/szt.
100 szt. 1,50 zł/szt.

Pismo Święte
DBG

Dzisiejsza Biblia Gdańska. Nowe opracowanie
na podstawie Biblii Gdańskiej z uwspółcześnieniem
gramatyki i słownictwa.
F5, Ok

od:

6,50 zł

1 szt.
30,00 zł/szt.
16 szt. 20,00 zł/szt.
496 szt. 19,50 zł/szt.

Wielki bój

(książka bez CD)

Nowe tłumaczenie, nowe opracowanie redakcyjne,
bogato ilustrowane, F1, Ok
Ulotki i zakładki gratis

BROSZURY 16 str.

Pokój o jakim marzysz

od:

10 szt. 7,50 zł/szt.
50 szt. 7,00 zł/szt.
100 szt. 6,50 zł/szt.
Płyta CD Wielki bój – 1,00 zł/szt.

BROSZURY 32 str.

od:

W SPRZEDAŻY DOSTĘPNE TAKŻE STOJAKI NA BROSZURY

0,40 zł

od 1 szt.
od 20 szt.
od 50 szt.
od 100 szt.
od 500 szt.

1,00 zł/szt.
0,70 zł/szt.
0,60 zł/szt.
0,50 zł/szt.
0,40 zł/szt.

16 lub 32 strony, oprawa
szyta, format 9 x 14 cm

od:

4,00 zł

Pokój o jakim marzysz

wydanie kolorowe, 128 str, F4, Ok
1 szt.
8,00 zł/szt.
50 szt. 5,00 zł/szt.
100 szt. 4,00 zł/szt.

Dla wielu ludzi Pismo Święte jest za
trudne, zbyt symboliczne, zbyt stare, aby było współcześnie rozumiane. Niniejsza publikacja ma na celu
przybliżenie niektórych tylko nauk
Pisma Świętego. Wybrane zagadnienia, przedstawione w formie pytań
i odpowiedzi, prezentują współczesnym czytelnikom to, co sama Biblia
mówi na temat zbawienia, prawa
Bożego, wiary i jej praktykowania,
miłości, nadziei i przyszłości.

od:

0,80 zł

od 1 szt.
od 60 szt.
od 100 szt.
od 500 szt.
od 1000 szt.

3,00 zł/szt.
1,50 zł/szt.
1,20 zł/szt.
1,00 zł/szt.
0,80 zł/szt.

32 strony, oprawa szyta,
format A5

Wszystkie pozycje do kupienia po zalogowaniu się na stronie: www.sklep.fzz.pl oraz telefonicznie: 536 399 399 (wew. 36)
F1: 165x235 mm, F2: 105x160 mm, F3: 140x200 mm, F4: 110x180 mm, F5: 170x232 mm Ok – oprawa klejona, Oz – oprawa zeszytowa

Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki

