Coleções de e-Livros CABI

sua coleção
sua escolha
Sabemos o quão importante é ter acesso à informação mais
relevante.
As Coleções de e-Livros CABI são ferramentas fexíveis para
selecionar o conteúdo CABI certo para sua biblioteca digital.
por quê comprar Coleções de e-Livros CABI?
• possua sua coleção com uma compra definitiva
• acesse seus e-Livros da sua maneira - disponível para ler online e baixar para acesso offline
• coleções escolhidas a dedo voltadas para suas necessidades de pesquisa
• economias significativas em comparação com compra individual
• escolha flexível e arquivos combinados
• opções de compras individuais disponíveis

KNOWLEDGE FOR LIFE

As opções de compras mais flexíveis para conteúdos de
e-Livro CABI: qualquer título ou combinação de títulos, com
acesso online de qualquer lugar.
Coleções de e-Livros de Assunto para Escolher
19 coleções escolhidas a mão por assunto disponíveis sobre agricultura; ciências sobre animais; turismo
de lazer; saúde humana; ciências sobre plantas e mais. Mixe e combine nossos e-Livros de Assunto para
Escolher para criar sua biblioteca.

Referências para Escolha
Os e-Livros referência chave do CABI podem agora ser comprados individualmente para montar sua
biblioteca de e-Livros e oferecer acesso online para Dicionários, Enciclopédias e Chaves Taxonomicas.

Escolha 25, 50, 100
Não encontra uma coleção de acordo com suas necessidades? Crie sua própria biblioteca de até 100 e-Livros
do catálogo abrangente de e-Livros a Escolha do CABI para criar uma coleção única, de taxa fixa, para
atender suas necessidades.

Sua Escolha
Caso queira apenas um livro, você pode comprar somente um livro, e é seu para guardar já que fornecemos direito
de acesso permanente. Escolha quaisquer títulos de todo o catálogo de e-Livros a Escolha, sem qualquer limite
mínimo ou máximo, permitindo-lhe selecionar os títulos exatos de que necessita.

A oferta flexível de e-Livros do CABI acaba de se tornar mais flexível. Para descobrir como pode se adequar
a você, por favor contate seu representante regional do CABI ou envie e-mail para sales@cabi.org

www.cabi.org/ebooks
contate-nos
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
Nos Estados Unidos:
CABI, 38 Chauncey St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org
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para pedir uma avaliação gratuita dos e-Livros CABI ou conversar sobre as opções de compra disponíveis, favor enviar e-mail para sales@cabi.
org ou contate seu representante regional do CABI.

