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Każdego roku tysiące przedstawicieli kręgów 
akademickich korzysta z usług naszej grupy 
wydawniczej i publikuje swoje badania naukowe. 
Nasza oferta jest skierowana do autorów prac 
dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Współpracujemy z dystrybutorami z całego świata 
oraz odważnie wkraczamy na nowe rynki nie tylko w 
Europie, ale i na świecie. W ciągu wielu lat działalności 
na rynku wydawniczym, tysiące autorów obdarzyło 
nas zaufaniem i powierzyło wydanie swoich prac 
naukowych.

Wydawnictwo Ziarno Wiary świadczy bezpłatne usługi 
w zakresie publikacji religijnych. Współpracujemy z 
autorami, którzy szerzą wartości wiary katolickiej i 
głoszą nauczanie Kościoła. Poszukujemy twórców, 
którzy popularyzują Słowo Boże pośród wiernych 
w swojej wspólnocie, a jednocześnie mają odwagę 
zwracać się do szerokich kręgów chrześcijan. 
Zapraszamy do współpracy zarówno duchownych 
jak i osoby świeckie.

Naszym autorom udostępniamy proste, a przy tym 
nowoczesne rozwiązania technologiczne. Internet 
jest w obecnych czasach medium o największym 
zasięgu, co nie oznacza, że słowo drukowane 
odchodzi w zapomnienie. Wydawnictwo Ziarno 
Wiary łączy te dwie sfery komunikacji. Podczas 
całego procesu wydawniczego współpracujemy z 
autorami przez Internet, krok po kroku prowadząc 
przez proces wydania i promocji ich dzieła.





ZANURZ SIĘ 
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ZALETY

Książka zostaje dostarczona do 
czołowych dystrybutorów w 40 
krajach.

Druk na zamówienie łączy w sobie 
wysoką jakość książek z przyjazną 
dla środowiska metodą produkcji.

Nasz zespół będzie Panu/
Pani pomagał podczas całego 
procesu wydawniczego.

TECHNOLOGIA 
DRUKU 
PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU

MARKETING 
GLOBALNY

WIELOJĘZYCZNE 
PROFESJONALNE 
WSPARCIE



ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
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NASZA GLOBALNA SIEĆ 
DYSTRYBUCYJNA

Lokalne dystrybutorzy w ponad 40 krajachWysyłka na cały świat



Zapraszamy do współpracy!

PONAD 150,000 AUTORZY 
ZAUFALI NAM



CO O NAS MÓWIĄ

Publikowałam prace w innych znanych 
wydawnictwach. Mogę powiedzieć, 
że macie Państwo znacznie szybszy 
czas realizacji, a metody Państwa 
pracy pozwalają działać bardziej 
skutecznie. Moje zaufanie do Państwa 
wzrosło w czasie, kiedy przebywałam w 
Niemczech.

Byłem zaskoczony, jak gładko przebiega 
pierwsza współpraca z Państwem, 
byłem również zadowolony z pracy 
mojego konsultanta. Poza tym, moja 

książka jest dostępna na całym 
świecie i może być zamówiona za 
pośrednictwem Amazon America.

Prof. Betty Mc Donald Dr. Hans-Rudolf Weiss

Leonid Kormakow Dr. James Ngugi Njuguna
Współpraca z Państwem była bardzo 
owocną. Zawsze otrzymałem szybką, 
zwięzłą i wyczerpującą odpowiedz na 
pytania, które powstawały podczas 
współpracy, a monografia została 
opublikowana bardzo szybko. Jestem 

przekonany, że jesteście Państwo 
wydawnictwem, któremu można zaufać.

Współpraca z Państwem była 
przyjemnym oraz pomyślnym 
doświadczeniem. Czekam, na nowych 
czytelników mojej książki, którzy będą 
mogli skorzystać z wiedzy, przekazanej 
w tej książce. Dziękuję!
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ILE NAS JEST?

fanów na facebooku

autorów

tytułów w 
naszym katalogu

Powyżej

Powyżej 150,000

100,000

Powyżej

200,000



DO SPOTKANIA NA TARGACH KSIĄŻKI
WE FRANKFURCIE NAD MENEM



PRZEŚLIJ SWÓJ MANUSKRYPT TUTAJ
GOTOWY NA WYZWANIE?

https://www.ziarnowiary.com/contact#author
https://www.bezkresywiedzy.com/contact#author
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