
Kedves Óvó nénik, kedves Szülők!

2015. decemberében közel 60 óvodába ingyen juttattuk el első mesekönyvünket, a „Lapibaba
oviba  megy” című  kedves,  bájos  könyvet.  Bátorkodunk  kijelenteni  az  ovik  visszajelzése
alapján, hogy a gyermekek szeretik Lapibaba történeteit, és az óvó nénik is szívesen meséltek
könyvünkből. Azóta számos helyen jelent meg könyvünkről dicsérő kritika, aminek mi igazán
nagyon örülünk.  Csesznák András  a  könyv írója  pedig  első  díjat  nyert  a  IV.  Nemzetközi
Benedek Elek Meseíró Pályázaton, ami szintén igazolja, hogy tehetséges író alkotását vehetik
kézbe az olvasók.

Idén  sikerült  az  NKA támogatásával  elkészítenünk  a  mese  folytatását,  mely  „Lapibaba
barátra lel” címen került  a  könyvesboltokba.  Ebben a könyvben Borika és Lapibaba egy
olyan kisfiúval barátkozik, aki elvesztette édesapját. Igen, a történet egy olyan témát feszeget,
dolgoz fel, ami igen nehéz egy óvodás korú gyermek számára. Munkánkat hozzáértő óvoda
pedagógusok is segítették, így még több mesével, 64 oldalon, gyönyörű képekkel illusztrált
igazán remek kiadvány készült  el.  Új könyvünk is kedvező fogadtatást  ért  el  a kritikusok
körében.

Nagyon szeretnénk idén karácsonyra mindkét könyvünket ajándékként eljuttatni az óvodákba,
miközben  szeretnénk  azt  is,  hogy  mesekönyveink  minél  több  kisgyermek  polcára
felkerüljenek.

Sajnos anyagi lehetőségeink kimerültek, ezért némi szülő segítségre is szükségünk van. A 
szülők azt a könyvet veszik meg karácsonyra, amit az óvó néni ajánl. Éppen ezért kérünk 
benneteket, óvó nénik, tájékozódjatok mesekönyvünkről a megadott szakmai lapon 
(http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37021802   
http://www.kultura.hu/mesekonyv-ovodai-eletrol   ) , 
vagy a Mesesarok honlapján: (http://mesesarok.csesznak.hu/ ). 

És ha tetszik, amit ott láttok, akkor ajánljátok mesekönyvünket a szülőknek, mi pedig cserébe
ajándékkönyvet küldünk nektek, a csoportotoknak.

Most pedig jöjjenek a száraz anyagiak.

Ha a szülőkkel összefogva rendeltek bármilyen összeállításban 4 darab Lapibaba könyvet,
akkor a megvásárláshoz a bolti árnál lényegesen kedvezőbb árat biztosítunk:

Lapibaba oviba megy: 1800 Ft
Lapibaba barátra lel   : 2200 Ft

Minden ötödik mesekönyvet ajándékba küldjük az óvodának és a szállítási költséget is mi
álljuk! (Szállítás egy tételben, fizetés utánvéttel.)

Ezzel az akciónkkal honlapunkon is találkozhattok: http://mesesarok.csesznak.hu/uzlet/ 

Másik  lehetőség  a  csoportos  ajándékozás.  Ilyenkor  egész  csoportok  vesznek  könyvet.
(Általában  15  db-tól,  de  kérjetek  egyéni  árajánlatot!  Ha már  van  konkrét  elképzelésetek,
megtaláljuk  a  legjobb megoldást).  Ekkor az  ár  1500 Ft/db.  És  egy könyvet  a  csoportnak
ajándékba adunk természetesen most is.

http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37021802
http://http://mesesarok.csesznak.hu/uzlet/
http://mesesarok.webnode.hu/
http://www.kultura.hu/mesekonyv-ovodai-eletrol


Szentendrei iskolák is ezt a lehetőséget választották. Így a gyermekek az iskolai karácsonyi
ünnepségről egy szép mesekönyvvel térhetnek haza.

Ez az akció érvényes Mesesarok harmadik könyvére, a Papírangyalokra is. Ennek a könyvnek
az  eredeti  ára  2750 Ft.  A  kedvezmények  azonban  ugyanúgy  igénybe  vehetők  rá,  akár
vegyesen is lehet rendelni mind a három könyvet. A Papírangyalok kifejezetten karácsonyi
kiadás. Nagyon szép kis ajándék, de inkább felnőtteknek, iskolás gyermekeknek. Azonban
már csak korlátozott számban, a készlet erejéig kapható.

Természetesen csoportos rendelés esetén is mi álljuk a szállítás teljes költségét.

A  rendelés  menete  teljesen  egyszerű,  pl.  Mesesarok  oldalán,  facebook  üzenetben,
emailben( mesesarok2015@gmail.com ), telefonon (06-30-530-8156 vagy 06 26- 319-121, ez
utóbbi  esti  órákban),  azaz  kötöttség  nélkül  bármilyen  formában,  rugalmasan,  az  adatok
megadásával és a szállítási/fizetési mód kiválasztásával történik. Előre utalás esetén adunk
számlaszámot, utánvét esetén erre sincsen szükség.

Remélem nem hagytam ki semmit sem. Ha kérdésetek van, a fenti elérhetőségek bármelyikén
szívesen  válaszolok.  Ha  szeretnétek  belenézni  a  könyvekbe,  keressétek  a  könyvesboltok
polcain! 

Kívánok mindenkinek Áldott, békés karácsonyt!

Szeretettel: Csesznákné Nagy Kati (Mesesarok kiadó)
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