
TONG SHU 2023
Tradycyjny chiński:

kalendarz - datownik - informator

PRZEWODNIK PO ROKU 2023
Pokazuje jakość dni. Grupuje tematycznie. 

Informuje, które lepsze.

Pomaga planować. Dodaje mocy działaniom. 

Cztery rodzaje:
Tong Shu OGÓLNY - po polsku i po angielsku (dostępny od razu)

Tong Shu OSOBISTY - po polsku i po angielsku (na zapisy)



PRZEWODNIK TONG SHU 2023 
Wersja OGÓLNA

• CENA 140 zł, a w ramach Pakietu Noworocznego o 40 zł taniej (100 zł
Tong Shu + 198 zł za wykład, lub nagranie i materiały).

• WPŁATY NA KONTO: PL 72 1160 2202 0000 0000 1769 3763 - Anna
Sztandera Expertise. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu link do
Przewodnika Tong Shu wysyłamy w ciągu 24 godzin.

• FORMAT: kolor, pdf, z możliwością wydruku w formacie A4 lub A3.
Link przesyłamy mailem.

• Przewodnik Tong Shu ma 99 stron i jest na każdej stronie sygnowany
nazwiskiem klienta. Przeznaczony jest tylko do użytku własnego. Jeśli
uznasz, że ktoś inny również skorzysta z tych materiałów – a my
jesteśmy przekonani, że tak → zarekomenduj naszą pracę tej osobie
i podaj nasz adres mailowy, aby mogła złożyć zamówienie.

• BONUS: nabywca Przewodnika Tong Shu ma dostęp do bezpłatnego
do końca marca, KLUBU KRÓLIKA – zamkniętej grupy informacyjno –
dyskusyjnej na Facebooku (tematyka: potencjał roku i Tong Shu
2023).

• INFORMACJA DODATKOWA: jeśli po nabyciu Tong Shu Ogólnego
zechcesz zamówić szyty na miarę, pod Ciebie Tong Shu OSOBISTY
który kosztuje 381 zł (cena niezmienna od lat) i na niego cierpliwie
poczekać, bo jest lista oczekujących, a robimy go prawie ręcznie,
wystarczy, że dopłacisz różnicę w cenie.

• KONTAKT i ZAMÓWIENIA: anna@annasztandera.pl 728-362-728

mailto:anna@annasztandera.pl


PRZEWODNIK TONG SHU 2023 
Wersja OSOBISTA

• CENA 381 zł, na zamówienia, po zgłoszeniu mailowym i podaniu
daty urodzenia z godziną – bo jest to kalendarz astrologiczny.

• WPŁATY NA KONTO: PL 72 1160 2202 0000 0000 1769 3763 - Anna
Sztandera Expertise. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu
wpisujemy nazwisko klienta na listę i informujemy jaki jest czas
oczekiwania.

• FORMAT: kolor, pdf, z możliwością wydruku w formacie A4 lub A3.
Link przesyłamy mailem.

• Przewodnik Tong Shu ma 117 stron i oprócz informacji ogólnych 
zawiera osobiste, dotyczące Ciebie. Umieszczamy je bezpośrednio 
w kalendarzu, jak i w datowniku, w formie zestawów dat 
osobistych. Jeśli uznasz, że ktoś inny również skorzysta z tych 
materiałów – a my jesteśmy przekonani, że tak 
→ zarekomenduj naszą pracę. 
Możesz też zamówić taki Przewodnik osobisty, 
jako prezent (także w języku angielskim). 

• BONUS: nabywca Osobistego Przewodnika Tong Shu
ma dostęp do bezpłatnego do końca marca, 
KLUBU KRÓLIKA – zamkniętej grupy informacyjno
dyskusyjnej na Facebooku (tematyka: potencjał roku 
i Tong Shu 2023).

• KONTAKT i ZAMÓWIENIA:
• anna@annasztandera.pl 728-362-728

mailto:anna@annasztandera.pl


KALENDARZ TONG SHU: Legenda i Styczeń 2023
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