Közeledik a nyár.
Lehetne ez egy egyszerű meteorológiai információ is, de nekünk többet jelent annál. Nekünk, akik
célul tűztük ki, hogy a nyár forróságában ne csak a világ sok mindenre felszabadító üzenete jusson el
a fiatal generációhoz, mást is jelent.
Lehetőséget, és feladatot is jelent.
Sokakkal együtt emlékszünk a világ üzenetére, amit minden nyáron elhozott a VAKÁCIÓ szó:
szabadosság, felelőtlenség, bulizás, féktelen éjszakák üzenete volt ez. Sokakkal együtt hallgattunk
erre az üzenetre, és -ha voltak is nyitott kérdések- követtük hívását.
Azóta meghallottunk egy teljesen más üzenetet. Jézus szeretetéről szól. Most már az Ő szavára
hallgatunk.
Kik vagyunk?
Egyszerű protestáns keresztények, akiket Jézus kihívott a világi életből, és új feladattal bízott meg:
üzenete hirdetésével.
Mi a küldetésünk?
Mindazt a tudást és tapasztalatot, amit felhalmoztunk, hasznosíthatóvá szeretnénk tenni mindenki
számára, akiknek a célja ugyanaz, mint nekünk: Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése.
Kiket keresünk?
Keresztény közösségeket, rendezvények szervezőit, gyülekezeti vezetőket, akik nyitottak arra, hogy
az üzenet átadására ne csak szóban kerüljön sor, hanem szeretnék azt más formában is
emlékezetessé tenni. Nevezetesen: igés ajándékot keresnek.
Miért merünk belevágni?
1. Mert értünk hozzá. Az elmúlt években nagy cégek promócióinak bonyolítását, reklámkampányok
háttéranyagának előkészítését és gyártását végeztük. Mindent leteszteltünk az évek alatt, Önnek nem
kell kockázatot vállalnia!
2. Mert szolgálatként tekintünk a feladatra. Tudjuk, mit hol kell beszerezni, és ezt az előnyt
továbbadjuk, hogy Önök nyerjenek vele.
3. Mert nem ebből szeretnénk az egzisztenciánkat megteremteni, Ön viszont megtakaríthat
szolgálata számára jelentős összeget. Tudjuk, van mire fordítani...
Mivel foglalkozunk?
Mindennel, ami maradandóvá teheti az üzenetet: ajándéktárgyak, kulcstartók, nyakpántok,
mobiltartók, póló és ruházati cikkek, termosz, bögre, tányér, fogkefe, belépőszalag, karkötő...
Webshopunk
terveink szerint ősszel nyitja meg virtuális kapuit, utána az ország (világ) teljes területén elérhető lesz
néhány kattintással teljes kínálatunk. Vannak ötleteink!
Kérdéseivel, ajánlatkérésével keressen meg minket telefonon, e-mailen! Ajánlásainkat, ajánlatunkat és
javaslatainkat díjmentesen elkészítjük Önnek!
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Ajándékozz üzenetet!

