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Cadou de Craciun: O calatorie prin lumea ortodoxa
romaneasca

Se apropie Craciunul iar luna decembrie este pentru noi toti luna cadourilor pe care le
oferim celor dragi, mari ?i mici.
Daca doriti sa oferiti cuiva drag albumul de fotografie «Precum in cer, asa si pe pamant»,
il puteti gasi cu 20% reducere fata de pretul din librarii (oferta valabila pana la finalul anului)
comandandu-l direct de pe site-ul Editurii Compania (daca luati 2 albume, taxele de expediere
sunt achitate de editura).
Pentru a comanda, trimite?i un e-mail pe adresa editurii (compania@rdslink.ro) sau completati
direct Formularul de comanda (precizati numarul de c?r?i pe care le dori?i, adresa
dumneavoastr?, num?rul de telefon)
Editura va primi e-mail-ul dumneavoastr? ?i v? va confirma primirea comenzii tot pe e-mail.
Comenzile primite în cursul s?pt?mînii pîn? la orele 15 sînt expediate în aceea?i zi ; cele primite
dup? orele 15 pleac? a doua zi, iar cele de peste week-end sînt puse la po?t? lunea diminea??.
Ce daruim de Craciun - un comentariu al artistului pop-art Eugene Al Pann.
“De Craciun daruiti celor dragi arta, carte si, in general, lucruri facute de artisti si artizani
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romani. Cumparand Luis Vuitton, Georgio Armani, Levis, Taschen, Sony… etc nu ajutati
cu nimic economia Romaniei.
“Precum in cer asa si pe pamant” e un album de fotografie excelent pentru a-l darui celor
dragi de Craciun.”
« Precum in cer, asa si pe pamant ». Calatorie foto prin lumea ortodoxa romaneasca – Cristina
Nichitus Roncea. Cu un cuvânt înainte al acad. Florin Constantiniu. Editura Compania,
Bucuresti, 2011. Album în edi?ie bilingv? (român?-englez?) « On earth as it is in heaven ». A
photo journey into the Romanian Eastern Orthodox realm
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