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Шановна Жанно Жоржівно!
Звертаємося до Вас, як видавці та засновники дитячого розважально-пізнавального
журналу «Золоте левеня», який було засновано у 2018 році. На його сторінках
різноманітний контент для всебічного розвитку дитини віком 4-7 років. Журнал
спрямований на вивчення через гру, адже у заявленому віці саме так, найлегше засвоювати
нову інформацію. Кожна рубрика спонукає батьків разом з дітками працювати над
завданнями, це сприяє позитивному відношенню до командної роботи, а також зміцнює
відносини між батьками та дітьми. Журнал – це не планшет, у якому дитина замикається і
відволікається від навколишнього світу, він несе у собі цікаву інформацію, яка
супроводжується яскравими ілюстраціями та має високу якість друку, що також дуже
важливо. Вагомою перевагою серед інших видань є наявність уроків англійської та
іспанської мов, які чергуються через випуск. В кожному номері ми поєднуємо уроки
математики, української мови, природознавства, БЖД тощо. «Золоте левеня» має достатню
кількість прихильників та 100% позитивних відгуків від батьків, вихователів, викладачів.
Провівши моніторинг серед українських сучасних дитячих видань, ми не знайшло жодного,
яке було б схоже на «Золоте левеня». Серед вагомих переваг також є і ціна – 35 грн., адже
у нашому випадку якість домінує, що є надважливим для більшості українців. У нас на меті
було створити якісне дитяче друковане видання, яке буде не лише розважальним, а й
повчальним. 90% від тиражу надається абсолютно безкоштовно дитячим будинкам,
інтернатам, лікарням, а також сім’ям учасників АТО (ООС), і лише 10% йде за замовленням
ДП «ПРЕСА» у підписку. Друк, художній супровід та верстання здійснюється виключно за
власні кошти. Подекуди це не зовсім легко, але бажання продовжувати розвивати видання,
яке є доступним та корисним – переважає. Тож звертаємося до Вас з проханням
ознайомитися з нашим виданням та розглянути можливість введення його, в дитячі садки
та молодшу школу, як підготовчий матеріал. Нижче прикріпляємо електронний варіант
кількох примірників для ознайомлення. Заздалегідь дякуємо!

З повагою,
Голова Проводу ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»
Т.Я. Мацюк

