
 

Drodzy przyjaciele Atari Fana! 
 
W ciągu ostatniego czasu ratowania Atari Fana odebraliśmy mnóstwo pozytywnych 
wiadomości, słów wsparcia, a do tego znalazły się osoby, które nie tylko kupowały pismo, ale i 
wpłacały dodatkowe pieniądze, aby wesprzeć projekt. Za to wszystko serdecznie dziękujemy! 
 
Dzięki tej ofiarności udało się wykonać wydruk 150 sztuk, o czym informowaliśmy półtora 
miesiąca temu. Już je wszystkie rozdysponowaliśmy. Przypominamy, że plan zakładał wydruk 
pierwszej partii w większości na sprzedaż, aby się uzbierało na dodruk drugiej partii, oraz w 
części na wysyłkę do tych, którzy potwierdzili płatność wykonaną Piterowi. To się udało zrobić, 
rozesłaliśmy około 60 sztuk AF#6 do osób, które zapłaciły wcześniej Piterowi, 
sprzedaż pozostałych 90 egzemplarzy pozwoliła uzupełnić budżet do kwoty pokrywającej 
dodruk drugiej serii 150 sztuk. Oczywiście ekipa ratunkowa nie wzięła z tego ani grosza, 
pracujemy wolontaryjnie, a wszystko co otrzymujemy idzie na wydruk i koszty przesyłek. 
 
Śpieszymy poinformować, że druga seria 150 sztuk również została wydrukowana i za kilka dni 
dotrze do [b]Krolla[/b], który będzie zajmował się dystrybucją - do niego należy więc kierować 
wszelkie pytania w tej sprawie. Z tej partii około 45 sztuk znowu pokryje poprzednie 
zobowiązania Pitera, a pozostałe zostaną sprzedane, aby można było oddać chociaż część 
pieniędzy osobom, które zrzuciły się na pierwszy wydruk. Numeru AF#5 sprzedało się około 200 
sztuk, więc gdyby udało nam się sprzedać tyle numerów AF#6 to uzbieralibyśmy kwotę 
pozwalającą na zwrot około 80-90% przekazanych nam pieniędzy. 
 
Dlatego prosimy o pomoc w sprzedaży - jeżeli znacie kogoś zainteresowanego zakupem, 
wsparciem niekomercyjnego projektu - to będziemy bardzo wdzięczni za informacje. 
Zamówienie można składać przez stronę [link=http://atarifan.pl]Atari Fan[/link] albo 
bezpośrednio u Krolla. Warto wspomnieć, że więcej dodruków już nie planujemy. To ostatni 
wydruk, więc [b]zostało około 90 sztuk[/b]. 
 
Sami oczywiście mocno się staramy sprzedawać, planujemy sprzedaż bezpośrednią na 
wszystkich imprezach retro, na których będzie obecny ktoś z GRAF-u (Grupy Ratującej Atari 
Fana). Pismo było dostępne na Pixel Heaven, na Szlamfest, na Decrunch, jest też dostępne w 
Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie przez osoby współpracujące. Będzie też obecne na 
zbliżającym się Lost Party. Jak ktoś chce przyoszczędzić na kosztach przesyłki, to należy pisać 
do Krolla. 
 


