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Miért és kinek találtuk ki a ’Gyüli Pack’-ot?
Isten határozottan utal a Szentírásban az Ige hétköznapi
eszközökön való megjelenítésére. Ezek az Üzenettel ellátott
eszközök, tárgyak mintegy emlékeztetőül szolgálnak életünk
hétköznapi és ünnepi helyszínein, hogy mindig szemünk előtt
legyen Isten Igéje. (5 Mózes 6,6 kk.)
A ’Gyüli Pack’-kal első sorban gyülekezetek részére szeretnénk
olyan csomagokat összeállítani, amikben a gyülekezet minden
korosztálya számára található igés ajándék, amivel
megajándékozhatja - akár missziós céllal- a környezetében élőket.

Miért érdemes a gyülekezeteknek a ’Gyüli Pack’-ot megrendelni?
Egyrészt, mert egyre nagyobb igény mutatkozik az igés ajándékok iránt, mivel sokan ébrednek rá arra, hogy ez az
Ige hirdetésének, az Üzenet átadásának közvetlen, személyes és hatékony módja.
Tudjuk, mindenki ajándékoz a családon belül, baráti körben: adjuk meg a lehetőségét annak, hogy igés ajándékot
adjon át szeretteinek. Legyenek ezek elérhetőek a saját gyülekezetünkben!
A másik ok: áraink a legnagyobb kedvezményeket tartalmazzák, amiket a nagy ajándéktárgy-forgalmazók is
megkapnak!

Mit tartalmaznak a csomagok?
A csomagokat 3 méretben állítottuk össze, minden esetben
szem előtt tartva, hogy minél szélesebb körben kedveltek
legyenek. Az egyszerű grafikával készülő bögrék mellett
fiatalos, színes bögrék is találhatók benne, de sok egyéb
mellett van a csomagban kulcstartó, gyerekeknek való
ceruzakészlet és hűtőmágnes is.
A csomagok részletes leírását megtalálja weboldalunkon, de
szívesen küldjük el nyomtatott formában is!

El lehet térni az alapcsomagoktól?
Igen, hiszen az egyedi elképzeléseket is támogatjuk! Az alapcsomagokba olyan ajándékokat tettünk, amiket
tapasztalatunk szerint gyakran keresnek, és kedvelnek vásárlóink. Emellett azonban egyedi igény szerint is
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összeállítjuk az Ön ’Gyüli Pack’-ját. Ajánljuk, hogy ehhez tájékozódjon kínálatunkról weboldalunkon, de bátran
keressen minket egyéb ötletekkel is, elérhetőségeinken keresztül. Ha van olyan ötlete, amit szívesen megvalósítana
Gyülekezetében, szívesen adunk szakmai tanácsot, illetve készítjük el ajándékötletét!

Ha a gyülekezet táborozáshoz, vagy egyéb rendezvényhez szeretne ajándékokat, kiegészítőket beszerezni, a
felkínált csomagokon kívül is lehet választani?

Igen, ruházati cikkeket, és egyéb ajándékokat is forgalmazunk,
illetve gyártunk!
Értünk az emblémázáshoz, jól működő kapcsolataink vannak
ezen a területen is, ezért is vágtunk bele az igés ajándékok
készítésébe.
7 év szakmai tapasztalattal rendelkezünk, ehhez értünk, így
Ön bármilyen rendezvényéhez, táborához elkészíttetheti
ajándékait, kiegészítőit nálunk-legyen szó pólóról az ifjúsági
csoportnak, puzzle-ről a gyerektábor résztvevőinek,
belépőszalagról és biztonsági mellényről egy esemény rendezői
számára, jó minőségben és rövid határidővel készítjük el
azokat!

Hol lehet bővebben tájékozódni?
Az elvi alapvetésünket a www.orom-uzenet.hu oldalon
találják meg,
webshopunk címe: www.igesajandek.hu .
E-mail: uzenet@orom-uzenet.hu, telefonszámunk: +36/20/340-8448

A végén egy kérés tőlünk:
Kérjük, hogy elérhetőségünk valamelyikén mondja el/írja meg véleményét! Ezzel segíti missziónkat, hogy minél
szélesebb körben tudjuk elérhetővé tenni az üzenethordozó ajándékokat, hogy az evangélium minden népnek
hirdettessen! (Márk 13,10)
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