Volymköp av

Kyrkoåret

Är din församling eller ditt pastorat intresserade av volymköp av Kyrkoårsappen åt till exempel
alla anställda, förtroendevalda, kyrkvärdar eller konfirmandgrupper? Det kan vi ordna! Det
enda vi behöver är en lista på mejladresser till de som ska ha appen och om de ska ha
Android- eller iPhone-versionen (det går bra att blanda). Sedan ordnar vi så att alla får en
nedladdningslänk på mejlen och ni får en samlad faktura på alla köp. Snabbt, smidigt och
enkelt!
Kyrkoårsappen, med sin helgdagskalender, information om varje sön- och helgdag och alla
texter för hela evangelieboken kan fungera som en billig och smidig ersättare för Dagboken
eller Kyrkoårets gudstjänster, med fördelarna att man alltid bär den med dig i mobilen och att
man inte behöver köpa ett nytt exemplar varje år. Appen kommer att fungera så länge vi har
den nuvarande evangelieboken. Allt detta får ni för en bråkdel av vad dessa böcker kostar.
Appen finns i två versioner, en grundversion där bibeltexterna är länkade till www.bible.com i
webbläsaren och en fullversion där bibeltexterna visas direkt i appen. Grundversionen kostar
28:- och fullversionen kostar 15:- extra, det vill säga totalt 43:-. Till volymköpskunder säljer vi
bara fullversionen, med bibeltexterna direkt i appen.
Kyrkoårsappen blir också billigare ju fler exemplar ni köper:
Antal exemplar

Pris per app !
(ex. moms)

Pris per app !
(inkl. moms)

1 app (normalpris)
< 20 ex.

43:32:-

40:-

20–50 ex.

30:40

38:-

50–100 ex

28:-

35:-

> 100 ex

25:-

32:50

!

Verkar det här intressant? Hör av er så skickar vi en offert! Vi vill gärna göra det så enkelt som
möjligt för er att förse era anställda, förtroendevalda, frivilliga, m.fl., med Kyrkoårsappen.

Kontakta oss för mer information eller beställning:
Hemsida:

www.kyrkoarsappen.se

Mejladress: kyrkoaret@fjellandermedia.se
Twitter:

@kyrkoaret

Facebook:

www.facebook.com/kyrkoaret

Tfn:

0730-52 49 70 (Gabriel) eller
070-744 30 18 (Anton)

Postadress: Fjellander media
c/o Gabriel Fjellander
Blendas gata 3, lgh 1002
422 51 Hisings Backa

