
 

 

 

Αγαπητά Μέλη και Αγαπητοί Φίλοι,
 
H MONUMENTA δηµιούργησε ένα µικρό πωλητήριο
µε προϊόντα που σχετίζονται µε τη δράση της, είναι φιλικά προς το
περιβάλλον και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της δράσης της. Βιβλία,
κονκάρδες, πάνινες τσάντες, όλα προϊόντα της MONUMENTA,
διατίθενται σε χαµηλές τιµές!

Μας ενδιαφέρει η γνώµη σας! Θα θέλαµε να µάς προτείνετε προϊόντα
που πιστεύετε ότι θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον του κόσµου. Βιβλία,
κονκάρδες, πάνινες τσάντες, όλα προϊόντα της MONUMENTA,
διατίθενται, σε χαµηλές τιµές!

Οι παραγγελίες είναι δυνατές τηλεφωνικά (6973308857) και µέσω
mail info@monumenta.org. Σύντοµα και διαδικτυακά.
 
Το πωλητήριο περιλαµβάνει:

ΒΙΒΛΙΑ
«Μνηµεία της Νάξου σε κίνδυνο. Οι πολίτες µιλούν γι’ αυτά»,
Πρακτικά  της  οµώνυµης  ηµερίδας  που  έγινε  στη  Νάξο  το  2008. Το
βιβλίο επεξεργάζεται και συγκροτεί πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής
πραγµατικότητας των µνηµείων και των απειλών τους.
TIMH 8,00 €
 
ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
Κονκάρδες στρογγυλές, σε διάφορα χρώµατα για όσους τρέχουν µε
τα ποδήλατά τους για τα µνηµεία.                                  
ΤΙΜΗ 2,00 €
 
ΠΑΝΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ                                                                      
Πάνινες τσάντες, 100% βαµβάκι, σε µπεζ χρώµα µε το λογότυπο της
MONUMENTA και σε µαύρο χρώµα µε το σύνθηµα ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ.
ΤΙΜΗ  5,00 €
 
MONUMENTA
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Dear Members and Friends,

MONUMENTA created a small shop with environmentally friendly
products, related to its activity, which contribute to the
strengthening of its actions. Books, badges, cloth shoulder bags, all
products of MONUMENTA, available at low prices!

We are interested in your opinion! We would like you to suggest
products that you think will attract people's attention. Τ-shirts,
mouse pads, jewelry, pencils are already in our thought. We expect
your ideas!

Orders can currently be made by phone (+306973308857) and via
e-mail info@monumenta.org. Soon we are launching an online shop.

The shop includes:

BOOKS
"Monuments of Naxos at risk.The citizens' voice" . Proceedings of the
homonymous workshop held in Naxos in 2008.
Price 8,00 €

BADGES
Round badges in various colors for those who run with their bikes for
monuments.
PRICE 2,00 €

SHOULDER BAGS
Cloth bags, 100% cotton in beige color with the logo MONUMENTA
and in black with the slogan "Act for monuments".
PRICE 5,00 €
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Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter
του MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο
βιβλίο διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην
περίπτωση που δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.

If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you
don't wish to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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