
Zawartość pakietu kampanii:

 E-book dla dzieci i młodzieży: Depresja – widzę, rozumiem, pomagam. Materiały dla dzieci              
i młodzieży.

 E-book dla rodziców: .Depresja – widzę, rozumiem, pomagam. Materiały dla rodziców

 E-book dla nauczycieli: .Depresja – widzę, rozumiem, pomagam. Materiały dla nauczycieli

 E-ulotki dla dzieci i młodzieży: 6 rodzajów.

 E-ulotki dla rodziców: 5 rodzajów.

 Cztery scenariusze zajęć lekcyjnych dla różnych grup wiekowych:

Co poprawia nam humor?

Co to jest depresja?

Czym jest depresja i jak ją rozpoznać?

Zapobieganie depresji

 Audycja dźwiękowa dla dzieci.

 Audycja dźwiękowa dla nastolatków.

 Bajka i kolorowanka Smutek w kurniku.

 Cztery karty aktywności dla dzieci i młodzieży :

Co poprawia nam humor?

Co to jest depresja?

Czym jest depresja i jak ją rozpoznać?

Zapobieganie depresji

 Pendrive z wgranymi materiałami mul medialnymi.

Zestaw materiałów jest wgrany na pendrive, który wysyłamy Zamawiającemu listem poleconym 
priorytetowym. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje pocztą e-mail dane dostępowe do 
strony internetowej oraz do serwera FTP, umożliwiające pobranie materiałów kampanii.
 E-booki są przygotowane w formie pliku .exe (do przeglądania na komputerach z systemem Windows), pliku PDF 

oraz zestawu plików JPG. Dodatkowo udostępniamy zestaw plików umożliwiający publikację e-booka na stronie 
internetowej.

 Scenariusze zająć lekcyjnych i karty aktywności są przygotowane w formie plików PDF.

  Bajka i kolorowanka przygotowana jest w formie pliku PDF.

 Ulotki są przygotowane w formie plików PDF i JPG.

 Audycje dźwiękowe są przygotowane w formie plików Mp3.

Cena pakietu ne o (bez podatku VAT) : 1000 zł. Cena pakietu bru o (z podatkiem VAT): 1230 zł.  | 

Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.
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                                NABYWCA                       NIP

podpis i/lub pieczęć zamawiającego

Nazwa

Adres

                               ODBIORCA                        NIP

Nazwa

Adres

ADRES DO WYSYŁKI

Nazwa

Adres

Wypełnione i podpisane zamówienie można przesłać do nas na jeden z dwóch sposobów:

 Na nasz e-mail: biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl

 Na nasz fax:  (przed wysłaniem należy wyłączyć funkcję ECM)12 312 05 77

Wydawca: 
UPP Reditus Sp. z o.o.
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4
NIP: 6751665944, KRS: 0000750745

Nasze biuro i kontakt do nas: 
UPP Reditus Sp. z o.o.
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4, 
tel. 12 222 00 21, kom. 726 038 683, 
e-mail: biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl
przyjaznaprofilaktyka.pl
 

OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko

Telefon

E-mail
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Dane teleadresowe

Informacje dodatkowe
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