ZBLIŻA SIĘ WAŻNE DLA CIEBIE ŚWIĘTO?
Ślub Twój lub Twoich bliskich, rocznica ślubu i związane z tym obrzędy-uroczystości weselne,
w Kościele,Urzędzie Stanu Cywilnego itp. warte są utrwalenia w formie papierowej lub
elektronicznej.
Na przykład dołączanego do książki -albumu, multimedialnego audio booka, słuchowiska
rodzinnego, filmu DVD.
Oto nasza propozycja prezentu:

KSIĄŻKA DLA NOWOŻEŃCÓW
DEDYKOWANA,WYKONANA NA ZAMÓWIENIE SPECJALNIE
NA TĘ OKAZJĘ- TWÓJ ŚLUB
Ślub to wyjątkowa okazja, niezapomniane chwile, niektórzy nawet mówią, że najważniejszy moment
w życiu człowieka. Tak ważną w życiu uroczystość warto spędzić w wyjątkowym miejscu, wśród
bliski nam ludzi.
Chcąc podziękować im za przybycie, pomoc i wsparcie należy pomyśleć o wyjątkowym
podarunku. Wydawnictwo Astrum wchodzi naprzeciw wszystkim nowożeńcom i specjalnie z
myślą o nich uruchomiło inicjatywę:

Książka dla nowożeńców
Książka dla nowożeńców- to książka okolicznościowa, dedykowana na tę specjalną okazję!
Napisana, wydana a nawet wprowadzona na życzenie do sprzedaży w naszym nowym
projekcie www.wydaj-sie.pl
Książka dedykowana,okolicznościowa,na zamówienie, to książka napisana przez Ciebie
samodzielnie lub z pomocą naszych redaktorów.
Może być ozdobiona rysunkami, ilustracjami, zdjęciami, które nam dostarczysz lub zrobimy je sami
wg Twojego życzenia.
Książka dziś jest pojęciem umownym.
Może być wydana zarówno w formie papierowej jak i multimedialnego audio booka lub filmu
DVD albo w każdej z tych form łącznie, co preferujemy.
Taka książka może być znakomitym prezentem dla Was samych- nowożeńców. Gdzie mąż pisze o
żonie, ona o mężu- jakie były początki Waszej miłości,aż do podjęcia tak ważnej decyzji jaką jest
Wasz ślub.
Na kartach książki możecie umieścić zdjęcia, rysunki, ilustracje, którymi chcecie podzielić się z
innymi.
Miłą częścią książki mogą stanowić piękne wybory literackie, które mamy przygotowane
-myśli, sentencje, przysłowia, związane z miłością, rodziną, ślubem itp.
Ale tak naprawdę głównym elementem książki mają być Wasze zdjęcia, mogą być aż od
dzieciństwa -do uroczystości ślubnych włącznie. Możecie wybrać je sami lub przygotujemy je dla
Was.
Taka książka, to znakomity nieprzemijalny prezent dla Was samych, dla bliskich, dla gości
weselnych, dla rodziny.
Oferujemy książki pięknie wydane i oprawione. Macie niepowtarzalna okazję stworzyć jedną w
swoim rodzaju książkę z historią Waszego poznania się oraz ze specjalnymi podziękowaniami dla
rodziców, świadków, najbliższych.

Skorzystaj z naszej podpowiedzi i zamów u nas książkę okolicznościową w projekcie www.wydajsie.pl

Wydawnictwo Astrum ma duże doświadczenie w przygotowaniu książek oraz multimediów w
formie książkowej lub płyty multimedialnej( film, audio book,słuchowisko na życzenie)
dedykowanej, okolicznościowej przygotowanej od A do Zet na Twoje specjalne zamówienie.
W sprawie szczegółów skontaktuj się nami telefonicznie lub napisz maila.
Z najlepszymi życzeniami
Prezes Wydawnictwa Astrum
Lech Tkaczyk
astrum@astrum.wroc.pl
tel. 71 328 61 31

