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Újabb ködös, őszi reggel. Csöng az éb-
resztőóra megállíthatatlanul, jelezve, 
hogy várnak a teendők, a mindennapi 
feladatok. A reggeli rutinunk átlagos 
része, hogy kutyafuttában felhörpint-
jük a szinte már kihűlt feketét, és át-
szaladunk a legfontosabb híreken. De 
már a munkahelyünkre érve se híre, 
se hamva az üdítő kávé és az érdekes 
olvasmány frissességének. Itt az idő 
ezen változtatni!

T udta, hogy az olvasás mentálisan sti-
mulálja az agyat, csökkenti a stresszt,
valamint fejleszti a memóriát és a 

koncentrációs készséget? Ugyanakkor azt, 
hogy az olvasás az egyik legköltséghaté-
konyabb és legmegnyugtatóbb kikapcso-
lódási eszközök egyike?

Agyunk ugyanúgy működik, mint bár-
melyik izom a testben, megfelelő karban-
tartásával segíthetünk fi zikai és szellemi 
egészségünk megőrzésében (amire valljuk 
be, most még nagyobb szükségünk van, 
mint valaha). Nem elhanyagolható tény 
az sem, hogy amíg olvasunk, feloldódha-
tunk a jelenben, és kis időre félretehetjük 
a problémáinkat. 

Kapcsolódjon ki az Erdélyi Médiatér 
Egyesület termékeivel! Válassza a Szé-
kelyhont, a Krónika napilapot, a Nőileg 
magazint vagy a Heti Hirdető hetilapot, és 
feledkezzen meg a gondokról! Tájékozód-
jon a Székelyföld és Erdély híreiről, törté-
néseiről! Olvasson színes, izgalmas tartal-
makat! Hisz Ön is megérdemli, hogy néha 
elvonuljon a külvilágból egy bögre gőzöl-
gő kávéval és a kedvenc olvasnivalójával.

Sok ember életében az olvasás elvá-
laszthatatlan a kávézás élményétől, 
éppen emiatt az Olvasni még szabad! 
kampányunkban olyan ajándékcsomag-
gal szeretnénk megfűszerezni a minden-
napjait, amely összeolvasztja a kávé- és 
újságfogyasztás eseményét.

Október 9-étől december 14-éig garan-
tált ajándékcsomagban részesítjük előfi -
zetőinket. Az ajándékcsomag tartalma 

egy fél kilogrammos kávé, két darab sze-
mélyre szabott kávésbögre, valamint egy 
továbbadható ajándékutalvány, amely 2 
hónapnyi előfi zetésre jogosít fel.

Ha szeretné megfűszerezni a minden-
napjait, és a kávézásnak, olvasásnak meg-
adni a módját, nem kell mást tennie, mint:
• Kiválasztani az Önnek leginkább tetsző 
olvasnivalót: Székelyhon napilap, Króni-
ka napilap, Nőileg magazin, Heti Hirdető 
hetilap;
• Előfi zetni a kiválasztott újságra: 4 hó-
napra a Székelyhon vagy Krónika, 1 évre 
a Nőileg vagy Heti Hirdető esetében.

Amennyiben megtette ezt a két lépést, 
nincs más dolga, mint hátradőlni, hiszen 
lapkézbesítőink házhoz viszik úgy az ol-
vasnivalót, mint az ajándékcsomagot!

Kávézzon a kedvenc olvasnivalójával! 
Az ajándékcsomagban a frissítő őrölt kávé 
a lendületet, a személyre szabott kávés-
bögrék a színt adják a reggelhez. A to-
vábbadható ajándékutalvánnyal pedig 
meglepheti családtagját vagy valamelyik 
szerettét. 

Részletekért és előfi zetésért keresse 
bizalommal ügyfélszolgálatainkat, vagy 
hívja a 0726-720517-es telefonszámot! 
A kampány szabályzata a www.lapok.ro
weboldalon érhető el, ahol az online 
előfi zetést is igényelheti.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK: 530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám • Telefonszám: 0266-371100, 0726-719955 • E-mail: hirdetes.csik@szekelyhon.ro
535500 Gyergyószentmiklós, Virág lakónegyed 41/E. • Telefonszám: 0266-361201, 0726-720330 • E-mail: hirdetes.gyergyo@szekelyhon.ro
400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (Wesselényi) u. 37/14. szám • Telefonszám: 0264-705205, 0264-705215 • E-mail: marketing@kronika.ro
540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám • Telefonszám: 0265-260170, 0726-720358 • E-mail: hirdetes.maros@szekelyhon.ro
535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám • Telefonszám: 0266-218361, 0726-719962 • E-mail: elofi zetes@szekelyhon.ro

Kávézzon a kedvenc olvasnivalójával!




