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Ia-ți acum un KIT literar pentru 6 luni de la

PAUZA DE CITIT și ai un preț special: 120 de lei. 

Abonamentul literar pentru care optezi vine la pachet cu multe alte surprize.

▪ Noutăți sau titluri care fac vâlvă, pentru copii, adolescenți sau adulți (tu alegi);

▪ Kit de cititor: cadouri + multe alte surprize;

▪ Tematica lunară care include titluri speciale și concursuri pe paginile noastre

de Facebook și Instagram;

Folosești codul UPABONAMENTEART în comanda pe care o vei solicita pe

adresa pauzadecitit@editura-art.ro.

Oferta cărților propuse de redacțiile noastre, în fiecare lună este selectată din toate

editurile din grup:

Comandă online pe www.editura-art.ro

EDITURA ART

Ofertă valabilă până la 30.09.2020

Modalitate de plată: card Up Cadou

https://https/www.facebook.com/ClubulBookaholicilor/
https://https/www.instagram.com/pauzadecitit.ro/
mailto:pauzadecitit@editura-art.ro
http://www.editura-art.ro/


Abonează-te aici: bit.ly/Abonare_Art_Klett

Până pe 30 septembrie, te abonezi la newsletter-ul ART Klett și ai numai

de câștigat:

▪ Primești 20 de lei la prima comandă*.

▪ Ești conectat la cele mai noi apariții editoriale.

▪ Îți trimitem cele mai bune oferte și promoții.

*Voucherul de 20 de lei se oferă la o comandă de minimum 100 de lei și se 

aplică pentru comenzile plasate pe site în luna octombrie.

Comandă online pe www.art-educational.ro

Art Klett te însoțește la școală 

ART KLETT 

Ofertă valabilă până la 30.09.2020

Modalitate de plată: card Up Cadou

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FAbonare_Art_Klett%3Ffbclid%3DIwAR2wlzgkcYwVK21rY187oVdl6LPvOsrZt6QCOq39KoPrzi8Oio99NylogjM&h=AT3Zpvlmh5NVZZyxYbzKMKKHK-7GzCpllNGYKOkFd-xxqgDHzBApgebybsWku-gEu3S_qppdUhY33MfRvB3YxgwX7dnssTGxYuV5B-5QJGo8s8MSAL4nBHNLMtlaG3ZVksNXxCbpnA
http://www.art-educational.ro/


Pe www.clb.ro găsești o gamă completă de manuale, auxiliare și rechizite

școlare. Chiar dacă acest început de an școlar este unul atipic, haideți să

ne ajutăm copii să treacă este peste acest lucru și să se simtă pregatiți și 

dornici să învețe ! 

Am pregătit lista manualelor școlare acreditate de Ministerul Educației, 

avem o gamă variată de rechizite școlare pentru toate clasele. 

Caietele au coperți din ce în ce mai colorate, sigur vei găsi ceva și pentru

cel mai pretențios copil, iar designul ghiozdanelor și penarelor cu siguranță

te vor surprinde ! 

Oferta este disponibilă în toate magazinele CLB 

și online pe www.clb.ro

Back to school la CLB cu 25% REDUCERE! 

CLB – COMPANIA DE LIBRĂRII BUCUREȘTI

Ofertă valabilă până la 30.09.2020

Modalitate de plată: card Up Cadou

http://www.clb.ro/


ȘCOALA MERGE MAI DEPARTE 

cu o mulțime de reduceri la DIVERTA ! 

Vino în magazinele Diverta și descoperă reducerile la o gamă completă

de ghiozdane, rechizite și o mulțime de produse utile pentru școală. 

Oferta este disponibilă în toate magazinele

Diverta din țară și online pe www.dol.ro

DIVERTA

Ofertă valabilă până la 15.09.2020

Modalitate de plată: card Up Cadou



Prinde oferta începutului de an școlar. La Koton, colecția Back to school, 

te așteaptă în magazine cu o gama variată de articole din colecția toamnă

– iarnă, dar și cu prețuri speciale la colecția primăvară – vară.

KOTON

Ofertă valabilă până la 15.09.2020

Modalitate de plată: tichete și card Up Cadou

Oferta este disponibilă în toate magazinele

Koton din țară.



Descoperă mai multe oferte Back to School cu tichete și card Up Cadou

www.altex.ro

în magazine și online,

cu tichete și carduri Up Cadou

în magazine, cu tichete

și carduri Up Cadou

www.bookcity.ro

online, cu carduri Up Cadou
în magazine, cu tichete

și carduri Up Cadou

în magazine, cu tichete Up Cadou

www.carturesti.ro

în magazine și online,

cu tichete și carduri Up Cadou

http://www.altex.ro/
http://www.bookcity.ro/
http://www.carturesti.ro/


www.libris.ro

online, cu carduri Up Cadou

www.cora.ro

în magazine și online,

cu tichete și carduri Up Cadou

în magazine, cu tichete Up Cadou

Descoperă mai multe oferte Back to School cu tichete și card Up Cadou

în magazine, cu tichete Up Cadou

www.mediagalaxy.ro

în magazine și online,

cu tichete și carduri Up Cadou

în magazine, cu tichete Up Cadou

http://www.libris.ro/
http://www.cora.ro/
http://www.mediagalaxy.ro/

