
Wa³brzych, 2 stycznia 2012 r.

Szanowni Pañstwo!

Jak zapewne ju¿ wiecie, ka¿dy uczestnik konkursu matematycznego Kangur 
otrzyma w tym roku szczególn¹ ³amig³ówkê przestrzenn¹ w prezencie od jego organiza-
torów. Bêdzie to specjalny model jednego z naszych Radosnych Szeœcianów - inny ni¿ 
wszystkie kilkadziesi¹t modeli oferowanych powszechnie.

Jest to dar nieprzypadkowy poniewa¿ te niezwyk³e pomoce dydaktyczne i zabaw-
ki edukacyjne kszta³c¹ inteligencjê matematyczno-logiczn¹ i wizualno-przestrzenn¹, 
jednoczeœnie sprawiaj¹c du¿¹ radoœæ ich u¿ytkownikom i przynosz¹c niezwyk³e efekty. 
Wykorzystywane s¹ one w edukacyjnych projektach unijnych i budz¹ zachwyt nauczycieli 
bior¹cych udzia³ w naszych warsztatach. S¹ przy tym cenniejsze ni¿ wartoœæ wpisowego 
do Kangura.

Takie postawienie sprawy ma na celu zachêcenie do udzia³u w Kangurze wiêkszej 
liczby uczniów ni¿ do tej pory. Tym bardziej, ¿e jest to wspania³y pretekst do zaproszenia 
tych, którzy matematyki nie darz¹ sympati¹ i nie brali do tej pory udzia³u w Kangurze. 
Nawet jeœli nie licz¹ oni na wygran¹ to zabawa naszymi ³amig³ówkami rozwinie u nich 
logikê przestrzenn¹ a stycznoœæ z zadaniami kangurowymi byæ mo¿e poka¿e im 
przyjemnoœæ obcowania z matematyk¹ nie tylko szkoln¹.

Dziêkuj¹c organizatorom Kangura za docenienie naszych Radosnych Szeœcianów 
i zamówienie ich dla ka¿dego z uczestników, chcemy tak¿e dodaæ coœ od siebie, 
pomagaj¹c promowaæ ten konkurs. Przygotowaliœmy wiêc specjaln¹ promocjê rabatow¹ 
na wszystkie pozosta³e nasze Radosne Szeœciany, dostêpne powszechnie w sprzeda¿y. 
Promocja skierowana jest do szkó³, których uczniowie bior¹ udzia³ w Kangurze w tym 
roku oraz do ka¿dego z jego uczestników indywidualnie.

Jest to promocja niezwyk³a poniewa¿ nigdy nie udzielamy tak olbrzymich 
rabatów jak tym razem. Maksymalny upust mo¿e wynieœæ nawet 49%!

Dodatkowo, pierwszych 100 szkó³, które z niej skorzystaj¹, otrzyma od nas cenne 
prezenty.

Zachêcamy do jak najszybszego zapoznania siê z zasadami tej promocji - 
szczególnie w kontekœcie poprzedniego zdania - poniewa¿ rusza ona ju¿ 10-01-2012 r!

Dziêki Kangurowi jest to jedyna w swoim rodzaju okazja do tak taniego wyposa-
¿enia placówki w tak niezwyk³e pomoce lub zakupu przysz³ych nagród koñcoworocznych 
czy konkursowych albo zamówienia przez rodziców ³amig³ówek dla swoich dzieci.
A wszystko to z korzyœci¹ dla rozwoju Pañstwa uczniów.

Dostêp do pe³nej informacji o promocji (regulamin i sugestie najefektywniejszego 
jej wykorzystania) otrzyma ka¿dy, kto przyœle e-mail'em proœbê o to na nasze konto 
promo-kan2012@matejuk.pl

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do skorzystania z naszej promocji, 
firma MATEJUK Ksi¹¿ki i Pomoce Dydaktyczne


