ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & CDs
Άκης Αγγελάκης LLM, SAC Dip. & IMAGE A SEMINARS, Εκδόσεις ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
16 Χρόνια Εκπαιδευτικής παρουσίας!
Πάνω από 35,000 στελέχη, επιχειρηµατίες, πωλητές, εκπαιδευτικοί, επιστήµονες έχουν
παρακολουθήσει και εξακολουθούν να συµµετέχουν στα σεµινάρια και επιµορφωτικά µας
προγράµµατα!
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ CDS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2008
Πακέτο 1ης Προσφοράς
♦ Μικρά Μυστικά που εµπνέουν & ενθαρρύνουν. €9
♦ Μικρά Μυστικά που γαληνεύουν την ψυχή. €9
♦ Μικρά Μυστικά Επιχειρηµατικής σοφίας. €9 NEO ΒΙΒΛΙΟ
♦ Ένα CD που συµπεριλαµβάνει τρία e-books συνολικής αξίας €15 : «Αυτοπεποίθηση, µια
εσωτερική υπόθεση», «Το άγχος στη ζωή µας», «Image Making & τηλεόραση».
♦ To Ε-book «Η ∆ιαχείριση Χρόνου και τα µυστικά της», 81 σελίδες, αξίας €25 ΝΕΟ CD
Κανονική τιµή € 67
Τιµή Προσφοράς € 47
Πακέτο 2ης Προσφοράς
♦ Η Τέχνη της Αυτοπεποίθησης €12,5
♦ Για µια καλύτερη ζωή €10
♦ Το σεµινάριο σε CD, «Μάθε να ζεις τη ζωή που σου αξίζει», αξίας €35
♦ Το E-book «∆ηµιουργικοί τρόποι και τεχνικές για να είσαι σε αρµονία µε τον εαυτό σου»,
που συνοδεύεται µε τις παρουσιάσεις power point σε µορφή pdf «Τρόποι αντιµετώπισης
της κατάθλιψης» και «Το µυστικό της επιτυχούς...αποτυχίας!». Αξίας €65 ΝΕΟ CD
Κανονική Τιµή €122,50
Τιµή Προσφοράς € 59
Πακέτο 3ης Προσφοράς
♦ Όλα τα προηγούµενα τεύχη του Life Good Newsletter. Εκατοντάδες σελίδες µε πλούσιο
υλικό για τη δική σας προσωπική ενδυνάµωση και ανάπτυξη! Αξίας €20 ΝΕΟ CD
♦ Το βιβλίο «Μικρές Ιστορίες που αξίζει να λες», €9
♦ Το E-book «Επικοινωνία – Αυτοβελτίωση & ∆ιαπροσωπικές σχέσεις», αξίας €15.
Κανονική Τιµή € 44
Τιµή Προσφοράς € 29
Πακέτο 4ης Προσφοράς
♦ To CD µε 16 εκπληκτικές παρουσιάσεις σε µορφή power point, αξίας €10
♦ Το DVD µε τίτλο «Οι κανόνες της επιχειρηµατικής αριστείας», αξίας €25
♦ Το CD µε το σεµινάριο «Μάθε να ζεις τη ζωή που σου αξίζει», αξίας €35
♦ Το DVD µε τίτλο «Πνευµατικές Πρωτείνες», αξίας €15
♦ Το CD µε έξι πολύ χρήσιµα E-books του Άκη Αγγελάκη, αξίας €30
Κανονική Τιµή € 115
Τιµή Προσφοράς € 65

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2008,
Για τις παραγγελίες σας επικοινωνήστε στο τηλ. 210-2512988 ή στο info@image-a.gr
Άκης Αγγελάκης & Image A Seminars – Εκδόσεις ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
Eθν. Αντιστάσεως 21, Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα 143 43
Τηλέφωνα 210-2512988, 2584880 & 2513259 Fax 210-2512988
Αν δεν επιθυµείτε να λαβαίνετε τα emails µας, σας παρακαλούµε επικοινωνήστε στο info@image-a.gr
µε θέµα (subject) UNSUBSCRIBE.

Επόµενη σελίδα >

Μια εµπνευσµένη συλλογή εξαιρετικά χρήσιµων βιβλίων και CDs
πληµµυρισµένα από συµβουλές και ιδέες, χρήσιµες σε κάθε επαγγελµατία,
γονέα, εκπαιδευτικό, επιχειρηµατία, και στέλεχος.
Μια σειρά από καλοδουλεµένα, εύχρηστα βιβλία προορισµένα να χαρίσουν
έµπνευση για αλλαγή, δύναµη ψυχής, αποφασιστικότητα για την
αντιµετώπιση των δυσκολιών και οξυδέρκεια για την επιτυχηµένη επίτευξη
των προσωπικών και επαγγελµατικών σας στόχων.
Βιβλία «σύµβουλοι» για να ανατρέχετε και να βρίσκετε απαντήσεις στις
προκλήσεις της σύγχρονης ζωής µας.
Βιβλία και CDs που αξίζει να γίνουν µέρος της συλλογής σας!

Τηλέφωνα παραγγελιών : 210-2512988 & 210-2584880
Fax 210-2512988
Email success2@otenet.gr & info@image-a.gr

Αν δεν επιθυµείτε να λαβαίνετε τα emails µας, σας παρακαλούµε επικοινωνήστε στο info@image-a.gr
µε θέµα (subject) UNSUBSCRIBE.

