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ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
στoν ΒΟΛΟ (ΑΠΟ 21/9/2015 Έως 24/10/2015)
Η μεγάλη βιβλιογιορτή των μεγάλων προσφορών.
https://www.facebook.com/volosbooks
Ώρες λειτουργίας καθημερινά από τις 10 το πρωί έως 9 το βράδυ,
Σάββατα 10 πρωί έως 8 βράδυ – Κυριακές κλειστά.

Στο κέντρο της πόλης στην οδό Αργοναυτών 14 & Κοραή (είσοδος και από Ιάσονος) στο
ύψος του parking του κεντρικού Λιμένα.
Ένα πραγματικά μεγάλο παζάρι βιβλίου με βιβλία 100 εκδοτικών οίκων σε απίστευτα
χαμηλές τιμές και που αξίζει να επισκεφτούν όλοι οι κάτοικοι του Βόλου αλλά και της
ευρύτερης περιοχής .
Τα βιβλία διατίθενται περίπου στο 30% της αρχικής αξίας που είχαν όταν
πρωτοκυκλοφόρησαν, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα βιβλία διατίθενται ακόμη
και στο 10% της αρχικής τους αξίας. Ο κανόνας προς τους εκδότες είναι προτρεπτικός και
όχι υποχρεωτικός. Όλα τα βιβλία διαθέτουν ετικέτα με την τιμή διάθεσης ώστε το κοινό να
γνωρίζει την τιμή που θα το αγοράσει. Δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στις αγορές. Μπορεί
κανείς να προμηθευθεί ακόμη και ένα μόνο βιβλίο με αξία 0,50 λεπτά. Η είσοδος είναι
ελεύθερη και μπορείτε σε έναν άνετο χώρο να επιλέξετε από την τεράστια ποικιλία βιβλίων
αυτά που σας ενδιαφέρουν

150.000 βιβλία 100 εκδοτών σε τιμές που αρχίζουν από 0,50
ευρώ.
Υπάρχουν βιβλία για όλες τις ηλικίες και όλων των κατηγοριών. Νηπιακά, Προσχολικής και
Σχολικής Ηλικίας, Παιδικά και Εφηβικά, Παραμύθια, Παζλ, Κατασκευές, Λογοτεχνία
Ελληνική και Ξένη, Σύγχρονη και Κλασική, Ποίηση, Ψυχολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Κόμικς,
Χιούμορ, Επιστημονική Φαντασία, Αστυνομικά, Τρόμου και χιλιάδες άλλα.

Χιλιάδες τίτλοι όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες
περιμένουν να τους εξερευνήσετε και να βρείτε αυτά που
πραγματικά σας ενδιαφέρουν ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ
Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια κατανοώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν ώστε ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΑΓΟΡΩΝ σε ποσό η ποσότητα.
Το Bookfest P.C.είναι μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και δεν είναι σύνδεσμος ή
σωματείο εκδοτών ή βιβλιοπωλών.
Το παζάρι βιβλίου θα βρίσκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην πόλη του Βόλου
αφού ο σκοπός του είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία σε όλες τις μεγάλες
πόλεις τις Ελληνικής περιφέρειας κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Δυστυχώς υπάρχουν τίτλοι που το απόθεμα τους είναι περιορισμένο – κατά κανόνα
πρόκειται για τίτλους που προσφέρονται σε πολύ φθηνή τιμή – και εξαντλούνται κατά την
διάρκεια του παζαριού βιβλίου. Δίνουμε την δυνατότητα να κρατηθούν τίτλοι ως
παραγγελία. Αν βρείτε ένα βιβλίο που σας ενδιαφέρει και δεν μπορείτε να το αγοράσετε
εκείνη τη στιγμή, ζητήστε μας να σας το κρατήσουμε.
Το πρόθυμο και έμπειρο προσωπικό του παζαριού βιβλίου θα σας βοηθήσει σε ότι
χρειαστείτε.
Για όλα τα βιβλία εκδίδουμε απόδειξη λιανικής πώλησης για φορολογική χρήση, υπάρχει η
δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου όταν πρόκειται για επαγγελματία, δεχόμαστε επιστροφή αν
το βιβλίο έχει οποιοδήποτε πρόβλημα και μας έχει διαφύγει, αλλά ακόμη και εάν απλά
επιθυμείτε την αλλαγή.
Εάν θέλετε το βιβλίο ή τα βιβλία σας για δώρο προσφέρουμε φυσικά δωρεάν, πολύ όμορφη
συσκευασία, σελιδοδείκτες αλλά και καρτούλα που μπορείτε να γράψετε σημείωμα ή
ευχές.
To Bookfest δεν διαθέτει βιβλία που υπάγονται στον νόμο περί ενιαίας τιμής βιβλίου
δηλαδή λογοτεχνικά βιβλία της τελευταίας διετίας που βρίσκονται στην πρώτη τους έκδοση
και ο νόμος δεν επιτρέπει έκπτωση μεγαλύτερη από 10%.
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ( VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS –
DIRERS CLUB ) και σας κάνουμε και 6 άτοκες δόσεις εάν οι αγορές σας είναι πάνω από 50
ευρώ.
Δυνατότητα με μια ελάχιστη επιβάρυνση μεταφοράς των αγορών σας στον χώρο σας (την
επόμενη εργάσιμη ημέρα) όπως και δυνατότητα αγοράς μέσω του e-shop μας
επιλεγμένων προτεινόμενων τίτλων (www.bookfest.gr)
Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης η εταιρεία Bookfest P.C. διαθέτει βιβλία 100 εκδοτών που
δεν συμμετέχουν όμως στην διοργάνωση παρά μόνο προμηθεύοντας την εταιρεία με τους ανάλογους
τίτλους στις ανάλογες τιμές. Τα στοιχεία προώθησης και επικοινωνίας του Bookfest βασίζονται σε
προβλέψεις (όπως ο ακριβής αριθμός βιβλίων και εκδοτών) ο τελικός αριθμός μπορεί να είναι
μεγαλύτερος ή και μικρότερος χωρίς όμως να αλλάζει την βασική εικόνα. Ο τελικός αριθμός θα
προσδιοριστεί στις 24/10/2015 που είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας. Το Bookfest επέλεξε
την πόλη του Βόλου για να κάνει την πρώτη του βιβλιογιορτή και επισκέπτεται την πόλη του Βόλου
για πρώτη φορά.

Δείτε τώρα επιλεγμένους προτεινόμενους τίτλους με τις τιμές τους
www.bookfest.gr
Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook για να έχετε ενημέρωση για όλες τις
προσφορές μας
https://www.facebook.com/volosbooks
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