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Vec: Ponuka bezplatnej dodávky hotelových Biblií.
Vážený pán riaditeľ !
Spoločnosť The Gideons International založená pred viac ako sto rokmi so sídlom
v Nashville, štát Tennesse, USA, dnes pôsobí už v 194 krajinách sveta a jej cieľom je bezplatné
poskytovanie Biblií v hoteloch a iných zariadeniach. Bratislavská pobočka bola založená v roku
1990 a riadne zaregistrovaná ako nezisková organizácia od r.1993.
Spoločnosť The Gideons International kresťanských obchodníkov a profesionálov
nereprezentuje žiadnu cirkev, politickú stranu ani žiadnu sektu. Naši členovia, neplatení pracovníci,
sú kresťania patriaci do rôznych kresťanských cirkví a preto naša spoločnosť má naddenominačný
charakter. Za 21 ročnej existencie našej pobočky spoločnosť The Gideons International darovala
Slovensku viac ako l milión Biblií.
Rozmiestnenie Biblií na izbách Vášho hotela by prispelo aj k zvýšeniu štandardu
poskytovania služieb na medzinárodnú úroveň a súčasne môže pozitívne osloviť vašich hostí.
Z doterajších skúseností vieme, že evanjelium Ježiša Krista stalo sa cestou k riešeniu
problémov života a nachádzania odpovedi na zmysel života. Toto biblické evanjelium pomohlo
mnohým k pozitívnej zmene ich života. Veríme, že umiestnenie Biblií vo vašom hoteli môžete
pomôcť alebo prispieť k riešeniu týchto mnohokrát bolestivých osobných problémov ľudí.
Nepredajné, bezplatne poskytnuté Biblie či už v slovenskej, alebo v trojjazyčnej verzii
(nemecko-anglicko-slovenskej alebo francúzko-anglicko-nemeckej) Vás nezaväzuje k ich ochrane
pred odcudzením, okrem dôstojného zaobchádzania s nimi. Nie je prekážkou, ak si hosť Bibliu
zoberie so sebou, pretože môže poslúžiť aj ďalším ľuďom a sme pripravení ich následne
doplňovať.
V prípade Vášho záujmu, budeme rešpektovať Vaše podmienky, alebo návrhy
a požiadavky. Naši pracovníci sú pripravení Vás navštíviť a poskytnúť aj podrobnejšie informácie
o našich aktivitách. Prípadne, stačí nás telefonicky kontaktovať a požadované množstvo Biblii Vám
osobne doručíme do hotela ( kontaktné č. 0908 / 206484, 0903 / 757607).
S pozdravom a úctou
Ing. Peter Komrska
Prezident
The Gideons International v SK

