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O fe r ta  d e  p ro d u s e  ” Q a n o n ”
Organizația QANON din România, construită și formată din mii de români dedicați, pune
la dispoziția celor interesați materiale diverse cu însemnul „Qanon”. Aceste materiale sunt
menite nu doar să satisfacă nevoia și plăcerea patriotului de a se identifica
în diferite forme cu cea mai frumoasă și puternică Mișcare patriotică din toate timpurile, ci
și pentru a răspândi în societate mesajul sănătos QANON, acela care trezește și
îndeamnă la atitudine inteligentă! Materialele noastre promoționale nu sunt obligatorii pen-
tru nimeni! Sunt doar alte arme de luptă pe acest front de război informațional.
ȘI SUNT EFICIENTE!

Ziarul „Qanon”
Cost:10 lei/bucata+taxa 

transport

Tricouri „Qanon”, cu mânecă scurtă
(de vară sau de timp călduros) în culorile

albastru, roșu și negru.
Cost: 70 lei/bucata, plus taxele de transport.

Căni „Qanon”,

la preț de 40 lei/bucata

Pixuri „Qanon” la 5 lei/bucata

Date de contact:
Comenzi: 0758970058 (Cornel)

0758631084 (Iuliana) 

Adresă: Baia Mare – Maramureș,
str. Arieșului, bl. 1, ap. 28

Western Union: Sabou Vasilica Iuliana 
Paypall: saboucornel@yahoo.com 
Revolut: 0758970059 sau 
0758631084 Moneygram: Sabou 
Vasilica Iuliana RIA CEC: Sabou 
Vasilica Iuliana Smith&Smith: Sabou 
Vasilica Iuliana

Cont bancar:
Nume: SABOU
Prenume: VASILICA IULIANA
Cont IBAN:
RO33 RZBR 0000 0600 2143 9709 
Banca: Raiffeisen Bank – Baia Mare 
Cod SWIFT: RZBRROBU
(pentru străinătate)

Șepci „Qanon România”
pe fond alb și negru.

Cost: 40 lei/bucata, plus taxele 
de transport.

Magneti cod QR post radio 
Cost: 10 lei/bucata, plus taxele de transport.

Bluze „Qanon”, groase,
cu mânecă lungă  marimea: 
S si M. Cost: 150 lei/bucata, 

plus taxele de transport.
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Hanorace pentru dame, 
albastre, mărimea S, M și L, cu 
glugă și șapcă, preț 150 lei/buc; 
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