АКЦИЈА
КОМПАНИЈЕ ИНГ-ПРО

КОМПЛЕТНО РЕШЕЊЕ ЗА
ВАШЕ ПОСЛОВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

ПРЕТПЛАТОМ НА ЧАСОПИС
Ш ТА М П А Н О И Е Л Е К Т Р О Н С К О И З Д А Њ Е

www.legeartis.rs

ДОБИЈАТЕ

ПОКЛОН
ТАБЛЕТ

ТЕСЛА
7,85 ИНЧА
СА ИНТЕЛ
ПРОЦЕСОРОМ

НОВО
ПОТРАЖИТЕ
НАС НА
GOOGLE
PLAY STORE

PROPISI
и бесплатно
користите

ШТАМПАНО
ИЗДАЊЕ
12 бројева
преко 1.500 страна

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015. ГОДИНУ

33.900,00 дин.

ЕЛЕКТРОНСКО
ИЗДАЊЕ
www.legeartis.rs

(ПДВ урачунат у цену)

АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО 31. 12. 2014. ГОДИНЕ
Наручивање путем мејла office@ingpro.rs или путем
телефона 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

ЕЛЕКТРОНСКИ И ШТАМПАНИ ЧАСОПИС
Издање Lege Artis обухвата правну и економску регулативу и са обиљем корисних примера
и стручних коментара и тумачења доноси нов и свежији приступ савременом пословању.
Познавањем правне регулативе уводи се сигурност и избегавају потенцијалне тешкоће у
раду.
Након двадесетпетогодишњег искуства, у часопису Lege Artis повезали смо правну и
финансијску службу, тако да претплатник на једном месту добија изузетну стручну подршку.
Уз штампани часопис добија се приступ и електронском издању, обогаћеном бројним
актуелним информацијама и додатним чланцима, а ту је и архива свих претходних бројева.
Све ово доступно је преко интернет адресе www.legeartis.rs.
Претплатници у току новогодишње акције добијају ваучер за три саветовања у току 2015.
године која сами изаберу, а које организује компанија Инг-Про, као и могућност да
писменим путем добију одговоре на питања у вези с темама које часопис обрађује.
Под слоганом „Будимо на вези“, часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне
предлоге, похвале и критике, а читаоци их могу упутити на адресу: redakcija@legeartis.rs.
Поред тога, могу и сами предлагати теме које су значајне за њихово пословање.
Бесплатан приступ је отворен преко интернет адресе www.legeartis.rs:

Корисничко име: novogodisnja
Лозинка: akcija
За бесплатан примерак штампаног децембарског броја
или претплату за 2015 год. пошаљите попуњен захтев:
желим бесплатан примерак

желим да се претплатим ѕа 2015 год.

НАЗИВ УСТАНОВЕ/ПРЕДУЗЕЋА
МЕСТО
БРОЈ ПОШТЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ ОСОБА
ТЕЛЕФОН
ФАКС
ИМЕЈЛ
ПИБ

МАТИЧНИ БРОЈ
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