psiczytnik internetowy
ksi¹¿ki do psiewertowania

Ju¿ wiêcej nie kupuj psa w worku.
Zanim zamówisz ksi¹¿kê zajrzyj
co jest w œrodku, przewertuj kartki.
Teraz nie musisz wychodziæ z domu
- zobacz, oceñ i podejmij decyzjê
siedz¹c przy komputerze.

Niewiele osób kupuje ksi¹¿ki patrz¹c tylko na ich ok³adki.
Zazwyczaj musimy chwyciæ jeden egzemplarz do rêki
i przed podjêciem decyzji przewróciæ kilka kartek, aby:
w zorientowaæ siê, ile jest treœci w ksi¹¿ce
w popatrzeæ na uk³ad tekstu na stronach
w oceniæ sposób przedstawienia informacji
w zobaczyæ, jak du¿o jest zdjêæ czy ilustracji.
Dotychczas robi¹c zakupy w Internecie nie mo¿na by³o
zajrzeæ do œrodka ksi¹¿ki. Trzeba by³o zaufaæ prasie,
sprzedawcy lub opiniom znajomych. Jednak czêsto
taki zakup okazywa³ siê pochopny i niezbyt trafiony.

WejdŸ na stronê www.sklep.mampsa.pl
- przewertujesz ksi¹¿kê jeszcze przed zakupem.
Zobacz dziesiêæ losowo wybranych stron - roz³ó¿
ksi¹¿kê w piêciu przypadkowych miejscach.
Wiêkszoœæ ludzi uwielbia zamawiaæ ksi¹¿ki w sklepach
internetowych. Jest to wygodne i szybkie rozwi¹zanie,
zazwyczaj te¿ najtañsze. Niektórzy kupuj¹ ksi¹¿ki, aby
poczytaæ - inni natomiast chc¹ poogl¹daæ ³adne zdjêcia.

Otwórz ksi¹¿kê w piêciu
przypadkowych miejscach!

Teraz w sklepie mampsa.pl bez problemu kupisz ksi¹¿kê,
jak w tradycyjnej ksiêgarni. Komputerowa animacja
sprawia, ¿e mo¿esz teraz klikn¹æ w naro¿nik kartki,
aby przewróciæ kolejn¹ stronê ksi¹¿ki. Mo¿esz tak¿e
chwyciæ kartkê i przewróciæ j¹, dok³adnie tak samo,
jak w prawdziwej ksi¹¿ce.
Niewiarygodne.. teraz wystarczy klikn¹æ.
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Na co dzieñ spotykam siê z pytaniami internautów,
którzy chc¹ wiedzieæ wiêcej o ksi¹¿kach kupowanych
za poœrednictwem Internetu. Pomys³ interaktywnych
ksi¹¿ek od razu mi siê spodoba³. Mo¿liwoœæ zajrzenia
do wnêtrza ksi¹¿ki wp³ywa na jej wybór. Nasze pozycje
przygotowujemy z pe³n¹ starannoœci¹, dbamy nie tylko
o zawartoœæ merytoryczn¹, ale tak¿e szatê graficzn¹,
wiêc ten pomys³ jest dla nas strza³em w dziesi¹tkê.
Gratulujemy pomys³u i œwietnej realizacji!

Od niedawna Klienci naszego sklepu mog¹ otworzyæ
ksi¹¿kê poprzez stronê www. Do tej pory trzeba by³o
t³umaczyæ przez telefon, co jest w danej ksi¹¿ce,
która ksi¹¿ka ma wiêcej zdjêæ, a gdzie jest wiêcej
opisów i treœci. Teraz ka¿dy sam mo¿e sprawdziæ,
jak wygl¹daj¹ ksi¹¿ki w œrodku. Nie znaczy to jednak,
¿e wy³¹czymy telefon i przestaniemy odpowiadaæ
na wiadomoœci e-mail! Zawsze z chêci¹ doradzimy
i pomo¿emy wybraæ najlepsz¹ pozycjê.

* PSICZYTNIK jest dostêpny dla ksi¹¿ek Wydawnictwa GALAKTYKA: www.sklep.mampsa.pl/galaktyka, Wydawnictwa EGROS: www.sklep.mampsa.pl/egros,
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