
Dwie Trylogie Plus
promocja

Jednym z największych darów, jakie Kościół może dać światu, jest on sam. Kościół jest Bo-
żym wyborem. Sam Bóg zadecydował o istnieniu Kościoła. Wybrał go do szczególnej misji. 
Wyposażył i wysłał do służby. Zadaniem Kościoła jest wierność Bożemu powołaniu. Jak więc 
powinien wyglądać Kościół, aby był Kościołem według Bożego planu?

Promocja składa się z 7 książek, których wspólnym tematem jest Kościół, a które (na określo-
nych warunkach) można zakupić po korzystnych cenach promocyjnych. 

Pierwsza Trylogia to trzy książki Joe S. Ellisa: 
1. Kościół świadomy celu. Klucz do efektywnego przywództwa w kościele.  

Cena det. 25,00 zł
2. Kościół świadomy możliwości. Klucz do efektywnego wykorzystania potencjału, 

wizji i talentów. Cena det. 19,00 zł
3. Kościół świadomy siebie. Jak stać się funkcjonalną, autentyczną i biblijną 

wspólnotą. Cena det. 35,00 zł

Cena detaliczna kompletu: 79,00 zł; cena kompletu w promocji: 39,50 zł

Druga Trylogia to: 
1. Przywództwo świadome celu. Boży plan przywództwa w kościele,  

Knofel Staton. Cena det. 24,00 zł
2. Służba świadoma celu. Praktyczny przewodnik do służby pastorskiej,  

Robert C. Shannon i J. Michael Shannon. Cena det. 17,00 zł
3. Zwiastowanie świadome celu. Praktyczny przewodnik do służby kaznodziejskiej,   

J. Michael Shannon i Robert C. Shannon. Cena det. 16,00 zł

Cena detaliczna kompletu: 57,00 zł; cena kompletu w promocji: 28,50 zł

Przy zakupie obu Trylogii: (cena det. 136,00 zł) cena promocyjna: 54,40 zł,  
PLUS gratis książka LeRoya Lawsona Kościół Nowego Testamentu – wtedy i teraz.

Warunki zakupu:
1. Do każdej książki, wymienionej w promocji ma zastosowanie 40% rabat.
2. Kupując jedną z Trylogii (1 komplet), otrzymamy 50% rabat na wszystkie 3 książki.
3. Kupując obie Trylogie (2 komplety), otrzymamy 60% rabat + prezent Kościół Nowego 

Testamentu – wtedy i teraz.
4. Promocja obowiązuje tylko w październiku lub do wyczerpania się zapasów.
5. Tytuły objęte promocją w tej promocji nie podlegają innym promocjom, rabatom itp.
6. Realizacja zamówień następuje według kolejności otrzymywania zgłoszeń.
7. Przy zamówieniu powyżej 200 zł przesyłka gratis.
Zamówienia można składać:  
pocztą tradycyjną: Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa; 
pocztą elektroniczną: biuro@chib.pl lub telefonicznie: 22 646 82 28.

Zapraszamy i zachęcamy

https://bit.ly/2mqtJat
https://bit.ly/2lYKR6V
https://bit.ly/2lYKR6V
https://bit.ly/2lXhp0Y
https://bit.ly/2lXhp0Y
https://bit.ly/2m46Nxd
https://bit.ly/2lZf1qv
https://bit.ly/2kpmnDf
https://bit.ly/2m479Uz
https://bit.ly/2m479Uz
https://bit.ly/2m479Uz

