
    
  Zawartość pakietu:

1 E-book: Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

2
E-ulotka: Pamiętaj! Obrażanie i upokarzanie dziecka jest formą przemocy psychicznej
Dwie strony, pliki PDF i JPG

3
E-ulotka: Inspiruj się dobrymi przykładami
Dwie strony, pliki PDF i JPG

4
E-ulotka: Proszenie o pomoc to znak wielkiej odwagi
Dwie strony, pliki PDF i JPG

5
E-ulotka: Sąsiedzka pomoc to też wspólne dbanie o siebie nawzajem
Dwie strony, pliki PDF i JPG

6
E-ulotka: Domy pełne mocy, rodziny bez przemocy
Dwie strony, pliki PDF i JPG

7
E-ulotka: Spraw, by dzień dziecka trwał w Twoim domu przez caaaaały rok!
Dwie strony, pliki PDF i JPG

8
E-ulotka: Gdy przemoc staje się faktem
Cztery strony, pliki PDF i JPG

9
E-ulotka: Seniorze, Twoja krzywda nigdy nie jest Twoją winą
Sześć stron, pliki PDF i JPG

10 Pendrive z całym materiałem mul medialnym: e-ulotki, e-book, dane dostępowe do strony, z której można 
pobierać materiały kampanii.

11 E-mail z danymi dostępowymi do strony, z której można pobierać materiały kampanii.
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 1 pakiet mul medialny może być wykorzystany na terenie całej gminy, przez wszystkie współpracujące podmioty. WAŻNE!

Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki



NABYWCA     NIP

podpis i/lub pieczęć zamawiającego

Nazwa

Adres

ODBIORCA               

Nazwa

Adres

ADRES DO WYSYŁKI 

Nazwa

Adres

OSOBA DO KONTAKTU

Imię i Nazwisko

Telefon

E-mail

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

biuro@przyjaznaprofilaktyka.plNa nasz e-mail: 

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

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
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