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PERSONALIZOWANA KSIĄŻKA JAKO UPOMINEK ŚWIĄTECZNY  
 

Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia, to czas licznych spotkań, opłatków i wigilii, zarówno  
z pracownikami, jak i z partnerami zewnętrznymi. Jest to także moment wręczania upominków.  
W zalewie tandetnych gadżetów i dziwacznych suwenirów, personalizowana książka jest prezentem 
oryginalnym, eleganckim i prestiżowym. Przedstawia darczyńcę jako intelektualistę kreującego 
innowacyjne, nowatorskie rozwiązania.  
 

Jaką książkę wybrać? Wyjątkową! Warto sięgnąć po wydania ekskluzywne, kolekcjonerskie, trudno 
dostępne. Starannie wydane, nieszablonowo ilustrowane. Oferujemy Państwu pozycje, które spełniają 
powyższe warunki. Książki, które opracowaliśmy to edycje, których nie da się kupić w żadnej księgarni.  
 

„Opowieść wigilijna” Charles Dickens 
• Uznany pisarz - wielka klasyka, którą łatwo się czyta 
• Uniwersalna książka dla czytelnika w każdym wieku 
• Ponadczasowe przesłanie 
• Książka, która wzrusza i budzi refleksję 
• Niewielka objętość 
• Nowy przekład - bez archaizmów 
• Rewelacyjne ilustracje na miarę XXI wieku 
• Format ok. B5 - 165 x 235 mm; oprawa twarda 
• Liczba stron: 120 
• Personalizacja okładki i wstępu 
• Logo na I stronie okładki 
• Państwa słowo wstępne 
• Prezentacja reklamowa na IV okładce 

• Cena netto za 100 egz.: 3.900 zł, tj. 39 zł/egz. 
• Cena netto za 200 egz.: 7.000 zł, tj. 35 zł/egz. 
• Cena netto za 300 egz.: 9.900 zł, tj. 33 zł/egz. 
• Makieta książki na www.QuixiMedia.pl 
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„Wesołych Świąt” Anna Łopatyńska 
• Fascynująca książka o bożonarodzeniowych 

tradycjach, symbolach i wierzeniach 
• Książka dla czytelnika w każdym wieku 
• Bogactwo niepublikowanych ilustracji  
• Format: 210 x 210 mm 
• Oprawa twarda 
• Liczba stron: 156 
• Personalizacja okładki i wstępu 
• Logo na I stronie okładki 
• Państwa słowo wstępne 
• Prezentacja reklamowa na IV okładce 

• Cena netto za 100 egz.: 4.900 zł, tj. 49 zł/egz. 
• Cena netto za 200 egz.: 8.800 zł, tj. 44 zł/egz. 
• Cena netto za 300 egz.: 12.600 zł, tj. 42 zł/egz. 

• Makieta książki na www.QuixiMedia.pl 


