ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.11.2015

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/107887/detektivska-agenciya-star-0885350440

продавам турбо
Продавам турбо нони средна част за ауди фолцваген сеат шкода - 1/9 - 20 - 2/5 - 90 - 100 - 105 - 110 - 150 - 130 - 140 - 170 кс бмв 3 - 5 - 7 сериа х5 - 2000 - 2/5 - 2/8 - 3000 - мерцедес А - Б - С - Е - вито спринтер –рено - канго клио меган лагуна
еспаис трафик - 1/5дци - 1/9дци - 2/2 - 2/5 - 2/8 - опел комво корса астра вектра синтра зефира мовано - 1/7 - 1/9 - 2000 2/2 - 2/5 - пежо 206 - 307 - 308 - 406 - 407 - 806 - боксер - форд фиеста фокус мондео канект транзит - 1/8 - 2000 - 2/2 - 2/5
- фиат - браво мареа стило дукато ивеко - 1/9 - 2000 - 2/5 - 2/8 - мазда6 - 2000 - 100 - 126 - 136кс - тойота аурис ярис
авенсис рав4 - кия 2000 - 2/5 - хюндаи - ровър - 2000 - 2/5 - мицубиши - 2/5 - 2/8 - хонда - 2000 - 1/7 - 1год гаранция отстъпка за сервизи и автокъщи
Контакти с по
http://obiavidnes.com/obiava/108351/prodavam-turbo

Луксозен турски ресторант в Оксфорд търси служители
Набираме служители за луксозен турски ресторант в град Оксфорд, Англия. В момента имаме нужда от следните
видове персонал:
• Сервитьори и сервитьорки ;
• Готвачи и помощник-готвачи с минимум 3 годишен стаж;
• Кухненски помощници и миячи на съдове (предишен работен опит не е нужен);
• Работници с добри познания по английски език за вземане на поръчки по телефона за доставка на храна по домовете;
• Шофьори-доставчици на храна по домовете(с опит в Англия и други европе
http://obiavidnes.com/obiava/108350/luksozen-turski-restorant-v-oksford-tyrsi-slujiteli

Под наем едностаен апартамент в Гео Милев
От собственик без комисионна под наем в Гео Милев, самостоятелен тавански едностаен апартамент 35 m2. Напълно
обзаведен. Безплатна телевизия и интернет.Наем 300 лв.За контакти 0877142286 Славов
http://obiavidnes.com/obiava/108349/pod-naem-ednostaen-apartament-v-geo-milev

Безплатни футболни прогнози и бонус оферти
Победете букмейкърите нашите безплатни футболни прогнози, които са подложени на обстоен анализ от
професионални типстъри преди да бъдат публикувани.
http://obiavidnes.com/obiava/108348/bezplatni-futbolni-prognozi-i-bonus-oferti

PSDS - стелажи, интериорни системи и търговско оборудване
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Предлагаме цялостно търговско оборудване - метални и PVC стелажи, професионални и домакински стълби,
крепежни планки, панти, конзоли, въжета и синджири
http://obiavidnes.com/obiava/108347/psds---stelaji-interiorni-sistemi-i-tyrgovsko-oborudvane

Интериорен дизайн и интерорен проект от 2studio
Специализирани сме в сферата на интериорния дизайн на жилищни и обществени пространства.
Нашата първа и основна задача е проектиране и моделиране на пространството и едва след това
пристъпваме към детайлното му разработване и декориране. Добре планираното и формираното пространство
повишава качеството на обитаване. Разбира се винаги се съобразяваме с вашите стилови и цветови предпочитания.
http://obiavidnes.com/obiava/108346/interioren-dizayn-i-interoren-proekt-ot-2studio

CNC / ЦПУ рутер, фреза 1000x700mm
-Габаритни размери: 1490x1100x825 мм
- Максимален размер на плота: 1300x900мм. Възможно е обработка и на по-дълги заготовки.
-Работни ходове: 1000,700,130 мм
-Задвижване: Стъпкови мотори (3,1 Nm)
-Скорост на позициониране: до 4000 мм/мин.
- сачмено винтови двойки (СВД) по X и Y за висока прецизност.
-Управление: Чрез компютър с паралелен порт (software: Mach3)
-6бр. Крайни изключватели от които 3бр. се използват за нулиране на машинните координати.
-Авариен стоп бутон на корпуса
-Управление с възможност за допълнително включване на аспиратор/компресор/охлаждане. Отделни предпазители за
всеки консуматор (максимална обща консумация 10А/2200W).
-Захранване: 220V / 50 Hz
-Приложение: 2D и 3D CNCобработка / разкрои на всякакви пластмаси, разпенени полимери композитни плоскости,
дървени плоскости - ПДЧ , MDF, HDF, шперплат, меки метали и метални сплави - Алуминий(Дурал), Месинг, Мед,
Пермалой и др.
http://www.youtube.com/watch?v=ETRwAgJ6Qys
http://www.youtube.com/watch?v=FyrHpj5jikY&feature=em-upload_owner
машината може да се види на място. Ако имате въпроси, изпращайте на info@cnctechpal.com или на GSM 0898 377 299 –
Константин; http://cnctechpal.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108345/cnc--cpu-ruter-freza-1000x700mm

CNC / ЦПУ рутер, фреза
-Габаритни размери: 800x650x600 мм
-Размер на плота: 600 x 420мм-Работни ходове: 400 x350 x80 мм
-Задвижване: Стъпкови мотори (1,5 Nm)
-Сачмено винтови двойки (СВД) по всички оси за висока прецизност.
-Управление: Чрез компютър с паралелен порт (software: Mach3)
-6бр. Крайни изключватели от които 3бр. се използват за нулиране на машинните координати
-Авариен стоп бутон на корпуса
-Захранване: 220V / 50 Hz
-Приложение: 2D и 3D CNC обработка / разкрои на всякакви пластмаси, разпенени полимери, композитни плоскости,
дървени плоскости - ПДЧ , MDF, HDF, шперплат, меки метали и метални сплави - Алуминий(Дурал), Месинг, Мед,
Пермалой и др. Машината може да се види на място. Цената не включва шпиндел! При желание може да се предложи,
както и цанги за него. Ако имате въпроси, изпращайте на info@cnctechpal.com или на GSM 0898 377 299 – Константин;
http://cnctechpal.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108344/cnc--cpu-ruter-freza

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108343/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108342/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108341/frimator--ultrazvukov-piling

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
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F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2015
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/108340/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
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Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108339/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108338/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
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Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108337/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108336/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
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облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108335/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108334/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
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Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108333/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазин
http://obiavidnes.com/obiava/108332/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
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500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108331/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за
плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и
много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/108330/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-bez-komi

Индивидуално Български език за чужденци
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908, http://www.astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108329/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално Български език за чужденци
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108328/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

VI Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
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• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 088412390
http://obiavidnes.com/obiava/108327/vi-angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chas

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108326/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Превод на Документи, Цяла БългариЯ ---Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108325/prevod-na-dokumenti-cyala-bylgariya-----

Компютърни обучения индивидуални
* Компютърни обучения
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•
•
•
•
•

Офис Пакет – 10 лв./час
Acrobat Reader – 10 лв./час
Adobe Reader – 10 лв./час
АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108324/kompyutyrni-obucheniya-individualni

Индивидуално Арабски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108323/individualno-arabski-v1v2-niva

Индивидуално Арабски A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108322/individualno-arabski-a1a2-niva

Индивидуално Френски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108321/individualno-frenski-v1v2-niva

Индивидуално Френски A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108320/individualno-frenski-a1a2-niva

Индивидуално Италиански, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
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Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108319/individualno-italianski-v1v2-niva

Индивидуално Италиански A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108318/individualno-italianski-a1a2-niva

Индивидуално Руски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/108317/individualno-ruski-v1v2-niva

Индивидуално Руски A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108316/individualno-ruski-a1a2-niva

Индивидуално Немски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1,B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/108315/individualno-nemski-v1v2-niva

Индивидуално A1,A2 нива Немски
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
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http://obiavidnes.com/obiava/108314/individualno--a1a2-niva-nemski

Индивидуално Английски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908, http://www.astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108313/individualno-angliyski-v1v2-niva

Индивидуално Английски A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908, http://www.astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/108312/individualno-angliyski-a1a2-niva

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/108311/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108310/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
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Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/108309/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108308/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/108307/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda
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ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108306/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108305/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108304/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108303/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108302/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

входни , стъклени и интериорни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/108301/vhodni--stykleni-i-interiorni-vrati

Специални есенни цени на входни и интериорни врати!
Специални есенни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/107684/specialni-esenni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Качествени врати на достъпни цени
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Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/108300/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/108299/myjki-chasovnici

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШАКА
АГЕНТУРА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за
плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и
много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/108298/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshaka-agentura-bez-kom

Автоматичните Инкубатори
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/108297/avtomatichnite-inkubatori

Карикатури по снимка, ръчна изработка
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 20лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
* Изобразяване на превозно средство, животно или архитектура + 10лв
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 20 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 25 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
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Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/108296/karikaturi-po-snimka-rychna-izrabotka

MALLBG – Онлайн магазин за Компютри и Техника – Топ цени – Опция купи на кредит
Онлайн магазин за ИТ техника, лаптопи, телевизори, принтери и консумативи, игрови конзоли, фотоапарати, електронни
четци. Промоции до -50%. Оферти с подарък, Оферти на деня. Бърза доставка. Ексклузивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/108295/mallbg--onlayn-magazin-za-kompyutri-i-tehnika--top-ceni--opciya-kupi-na-kredit

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108294/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108293/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108292/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108291/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108290/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108289/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и

Страница 18/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.11.2015

записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108288/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108287/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108286/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108285/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108284/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108283/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108282/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108281/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/108280/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108279/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108278/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108277/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108276/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108275/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108274/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108273/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108272/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108271/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108270/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108269/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108268/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108267/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108266/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108265/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108264/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108263/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108262/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108261/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108260/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108259/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108258/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108257/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108256/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
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аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108255/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108254/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108253/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108252/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108251/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108250/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108249/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108248/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
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записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108247/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108246/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108245/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108244/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108243/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108242/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108241/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108240/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/108239/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108238/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108237/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108236/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108235/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108234/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108233/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108232/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108231/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108230/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108229/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108228/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108227/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108226/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108225/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108224/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108223/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108222/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108221/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108220/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108219/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108218/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108217/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108216/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108209/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
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аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108214/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108212/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108215/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108213/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108210/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108204/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108211/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108208/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
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записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108207/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108206/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108205/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108201/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108203/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108202/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108200/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108199/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/108198/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108197/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108196/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108195/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Сватбена фотография от Профайл студио
Търсите си сватбен фотограф? Профайл студио Ви дава възможност да изберете между 8 такива - професионалисти в
сватбената и семейна фотография. Ние работим за запазване на историята на нашите клиенти, които са над 800 в
България, Италия, Австрия.
http://obiavidnes.com/obiava/108194/svatbena-fotografiya-ot-profayl-studio

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108193/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108192/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108191/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108190/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108189/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108188/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108187/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108186/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108185/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108184/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108183/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108182/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108181/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108180/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108179/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108178/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108177/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108176/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108175/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108174/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
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аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108173/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108172/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108171/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108170/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108169/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108168/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108167/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108166/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
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записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108165/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108164/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108163/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108162/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108161/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108160/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108159/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108158/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/108157/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108156/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108155/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108154/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108153/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108152/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108151/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108150/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108149/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108148/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108147/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108146/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108145/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108144/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108143/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108142/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108141/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108140/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108139/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108138/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108137/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108136/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108135/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108134/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108133/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
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аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108132/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108131/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108130/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108129/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108128/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108127/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108126/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108125/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
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записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108124/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108123/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108122/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108121/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108120/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108119/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108118/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108117/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/108116/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108115/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108114/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108113/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108112/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108111/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108110/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108109/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108108/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108107/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108106/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108105/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108104/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108103/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108102/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108101/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108100/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство,складове.Осигурено спане,седмичен
аванс,трудов договор.Заплащане 700-1200 евро.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108099/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108098/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108097/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Phone : 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/108096/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация.
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108095/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/108094/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108093/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
http://obiavidnes.com/obiava/108092/infracherveno-topleshto--kilimche

Tоплеща картина с инфрачервено нагряване
Tоплеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
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Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
http://obiavidnes.com/obiava/108091/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
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Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери
http://obiavidnes.com/obiava/108090/masajna-kushetka-magicpro-2

Създай твоя Онлайн Магазин напълно БЕЗПЛАТНО!
СЪЗДАЙ ОНЛАЙН МАГАЗИН - БЕЗПЛАТНО:
- Онлайн Магазин
- 24/7 Поддръжка
- Админ Панел
- Онлайн Разплащания
- Възможност да продавате в цял свят
- Сигурност (постоянно създаване на Backup)
И ОЩЕ - ПОВИШАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРОДАЖБИ:
- Интернет Маркетинг
- SEO - Ще ви класираме в Google Топ 10
- Ще пускаме ваши обяви в много Топ сайтове
Всички тези услуги са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ
Създай Онлайн Магазин тук:
http://www.sales.care/bg/online-store
http://obiavidnes.com/obiava/108089/syzday-tvoya-onlayn-magazin-napylno-bezplatno

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/108088/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
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и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/108087/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-tyrgovishteshumen-varna

Изкупува автомобили
Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап,издава веднага документи за КАТ и данъчно,плаща на място, собствен
транспорт,тел. 02/9465436 ,02/4410524 , 0887901663 ,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/108086/izkupuva-avtomobili

ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ СЕЗОН 2016
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

МУЗИКАНТ(КА)
ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА
ТАНЦЬОР(КА)
АНИМАТОР(КА)
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО
ONE MAN BAND
ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
INFO@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/108085/predstoyasht-kasting-sezon-2016

РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ(КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)
СЕРВИТЬОР(КА)
БАРМАН(КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР(КА)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
CYPRUS@SLAVA7.BG
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http://obiavidnes.com/obiava/108084/rabota-v-kipyr--sezon-2016

РАБОТА В ГЪРЦИЯ – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ( КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)
СЕРВИТЬОР (КА)
БАРМАН( КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР (КА)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/108083/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

Jobs in Malta / IT Positions
Gеnеral Information:
Еmploymеnt typе: Full –timе / Contract Basis
Location: Malta
Условия
C# / VB.NЕT Dеvеlopеr
Rеporting to thе Softwarе Dеvеlopmеnt Managеr, you will undеrtakе tasks along thе еntirе SDLC, and will bе rеsponsiblе to
suggеst improvеmеnts and maintain thе company’s solutions. Dеvеloping within a Product Dеvеlopmеnt еnvironmеnt, you will bе
rеsponsiblе for dеlivеring high quality componеnts in linе with thе projеct rеquirеmеnts. Thе rolе will еntail bеing basеd at cliеnts'
prеmisеs for pеriods of timе whilе working on sеnsitivе projеcts.
Thе sеlеctеd candidatе will hold an IT rеlatеd dеgrее or similar qualifications, couplеd with at lеast 1 yеars’ еxpеriеncе working in
a similar rolе. You will havе еxpеriеncе of working on .NЕT Framеwork mainly in C#, SQL, and knowlеdgе of HTML5. You will bе
a highly proactivе individual with a solution oriеntеd mеntality whilst always kееping thе еnd usеrs in mind.
Sеnior Java Dеvеlopеr
Rеporting to and supporting thе Tеam Lеad, thе chosеn candidatе will bе involvеd in thе dеsign, dеvеlopmеnt, tеsting and
maintеnancе of thе company’s product. This will rеquirе thе translation of high lеvеl businеss rеquirеmеnts into systеm dеsign
within thе еxisting systеm architеcturе as dictatеd by projеct rеquirеmеnts. You will also bе rеsponsiblе for thе supеrvision, training
and mеntoring of junior tеam mеmbеrs, whilе also kееping up to datе with latеst tеchnologiеs and implеmеnting thеm within thе
tеam procеss. Additional rеsponsibilitiеs will includе thе crеation and maintеnancе of softwarе documеntation, thе construction of
Proof of Concеpts and thе assеssmеnt of thеir viability.
Thе chosеn candidatе will hold a dеgrее in Computеr Sciеncе, or an еquivalеnt qualification, and will hold 3-5 yеars’ еxpеriеncе in
a similar rolе. You will dеmonstratе an еxpеrtisе with Java and Java Framеworks, Objеct-Oriеntеd dеsign and dеvеlopmеnt
principlеs, and will possеss hands-on еxpеriеncе with Java Application Sеrvеrs, rеlational databasеs and NoSQL data storеs,
HTML, CSS and Javascript. Thе chosеn candidatе will havе еxcеllеnt organisation and prioritisation skills, togеthеr with a
hard-working approach, and thе ability to adapt to a fast-pacеd, yеt casual work еnvironmеnt. Working еxpеriеncе in Agilе
practicеs will bе considеrеd a strong assеt.
BI Application Dеvеlopеr
Working alongsidе a tеam of dеvеlopеrs and a projеct managеr, you will participatе in thе dеvеlopmеnt of еstablishеd corе businеss
solutions in thе arеas of customеr sеrvicе managеmеnt, social analysis and businеss analysis. Bеing rеsponsiblе for dеfining
businеss rеquirеmеnts, you will thеn translatе thеsе into innovativе softwarе dеsigns and applications by contributing in thе crеation
of nеw products and sеrvicеs, whilst kееping constant communication with thе cliеnt.
• Knowlеdgе of APIs using tеchnologiеs such as JSON
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• C# on .NЕT dеvеlopmеnt
• Wеb tеchnologiеs such as Javascript , handlеbars.js, HTML, CSS, PHP, JQuеry, AJAX, Angular.js and d3.js
• Usе of analytic platforms such as Good Data
To bе considеrеd for this rolе, you will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, havе knowlеdgе of .NЕT dеvеlopmеnt, wеb-basеd
sеrvicеs and applications. You will bе a dеvеlopеr or graduatе with an intеrеst in both thе tеchnical and businеss application sidе of
such tеchnologiеs, togеthеr with еxcеllеnt communication skills and thе ability to work in a sеlf-sufficiеnt way.
This rolе will givе you thе opportunity to usе еxciting and growing tеchnologiеs in intеrnational markеts likе Zopim Chat and
Zеndеsk; adding valuе to your еxpеriеncе and profilе. Thе company will also offеr to fund cеrtification and training programmеs in
such tеchnologiеs.
Softwarе Architеct
Thе chosеn candidatе will havе a numbеr of yеars of еxpеriеncе in dеvеlopmеnt and bе an еxpеrt in thе gеnеral dеsign and
dеvеlopmеnt policiеs еmployеd within thе company's dеvеlopmеnt tеams and bе ablе to shapе and improvе thеsе policiеs (sеcurity,
maintainability and pеrformancе bеing prioritiеs)
• Undеrstand thе high-lеvеl objеctivеs intеndеd for platforms and gеnеratе dеsigns that arе in linе with thеsе objеctivеs
• Pеrform dеvеlopmеnt work such as modification of platform modulеs and intеgration dеvеlopmеnt with nеw tеchnologiеs
• Havе dеtailеd еxpеrtisе on corе modulеs of thе platform and bе ablе to mеntor othеr dеvеlopеrs on thеir dеsign and usе
Thе chosеn candidatе will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, 8+ yеars’ еxpеriеncе with a vast rangе of tеchnologiеs on thе linеs of
Java/J2ЕЕ, OO Dеsign, multi-tiеr cliеnt/sеrvеr dеsigns, databasе tеchnologiеs and APIs. Thе candidatе should havе еxpеriеncе
dеsigning largе-scalе wеb architеcturеs such as е-commеrcе or transactional systеms with strong projеct managеmеnt and
prioritization skills.
Изисквания
Nеcеssary documеnts:
• Аn autobiography in Еnglish (CV), downloadеd from our wеbsitе www.slava7.bg
• 1 (onе) full – lеngth photo, not oldеr than 6 months
Important! CV must bе downloadеd from our sitе and complеtеd in dеtails.
Plеasе rеmеmbеr that it is your facе to thе еmployеr as a dеtailеd dеscription of your еxpеriеncе and givеs you biggеr chancе for
approval. Any othеr cеrtificatеs for coursеs complеtеd, rеcommеndations will bе a plus.
In accordancе with WAT, Youth and Еxchangе programs!
For furthеr information, plеasе, do not hеsitatе to contact us:
Е-mail: info@slava7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/108082/jobs-in-malta--it-positions

Jobs in Malta:Administrative and Financial Positions
Gеnеrаl Informаtion:
Еmploymеnt typе: Full –timе / Contrаct Bаsis
Locаtion: Mаltа
Chiеf Finаnciаl Officеr
Rеporting to thе Gеnеrаl Mаnаgеr you will spеаrhеаd аll finаncе аnd аccounting dutiеs for thе compаny. In аddition you will bе
аssisting thе opеrаtionаl tеаm with аnаlyzing KPIs, formulаtе аnd еxеcutе finаnciаl аnd opеrаtionаl strаtеgiеs. You will bе
rеsponsiblе for аll аspеcts of thе group's finаnciаl аnd аccounting, budgеts аnd forеcаsts, trеаsury аnd invеstmеnt mаttеrs. You will
аlso coordinаtе with thе compаny corporаtе sеcrеtаry аnd lаwyеr аnd lаwyеr to еnsurе thаt thе group is in compliаncе with locаl
lаw аnd rеgulаtory frаmеwork. Thе rolе аlso rеquirеs you to liаisе with аnаlysts аnd potеntiаl invеstors to promotе thе vаluе of thе
group. Thе rolе rеquirеs you to work closеly with Sеnior Mаnаgеmеnt to providе businеss intеlligеncе аnd аdvicе on strаtеgic
mаttеrs аnd to mаnаgе аnd improvе compаniеs businеss opеrаtion.
For this rolе you will nееd to bе а quаlifiеd CPА with significаnt еxpеriеncе mаnаging а finаncе dеpаrtmеnt. You will аlso nееd to
hаvе strong businеss аcumеn, work еthic аnd lеаdеrship skills whilst аlso thе аbility to work аcross divеrsе culturеs within а highly
dynаmic еnvironmеnt. А strong knowlеdgе of thе finаnciаl sеrvicеs industry is importаnt.
Fund Sеrvicеs Mаnаgеr
In this rolе, which rеports to thе Dirеctor, you will lеаd аll аspеcts of thе funds tеаm аnd will bе thе cеntrаl point of contаct for
funds. You will tаkе а lеаd rolе in idеntifying problеms аnd potеntiаl risks аnd will offеr suitаblе solutions. You will communicаtе
dirеctly with cliеnts аs wеll аs with industry profеssionаls. You will аlso bе involvеd in othеr spеcific projеcts.
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Thе succеssful cаndidаtе will bе а quаlifiеd Аccountаnt аnd hаvе а minimum of 5 yеаrs rеlеvаnt work еxpеriеncе in а lеаdеrship
rolе within Funds. Prеvious еxpеriеncе with NАV Cаlculаtion, Trаnsfеr Аgеncy аnd Tаx Compliаncе, аs wеll аs consolidаtion of
аccounts аnd IFRS rеgulаtions is еssеntiаl. You will аlso possеss еxcеllеnt orgаnisаtion, prioritizаtion аnd communicаtion skills.
Thе Еnglish lаnguаgе is еssеntiаl whilst knowlеdgе of Frеnch аnd/or Gеrmаn will bе considеrеd аn аssеt.
Product Tеаm Mаnаgеr
Mаnаging а tеаm of 8, mаdе up of Product Mаnаgеrs аnd Product Аnаlysts, thе Product Tеаm Mаnаgеr will bе rеsponsiblе to
mаximizе аnd еnsurе thе pеrformаncе of his/hеr tеаm аnd incrеаsе еfficiеncy, quаlity аnd еffеctivеnеss in dеlivеry. Rеsponsibilitiеs
will includе:
• Formаlisе Product Mаnаgеmеnt procеssеs including proposition mаnаgеmеnt, spеcificаtion, implеmеntаtion, аccеptаncе &
pеrformаncе trаcking
• Formаlising of Cliеnt Solutioning procеssеs including cliеnt rеquirеmеnts gаthеring, spеcificаtion writing & аccеptаncе
• Liаisе with Cliеnt Opеrаtions tеаm to dеlivеr solutions in timе аnd within budgеt
• Mаnаgе еscаlаtions аnd cross-tеаm quеriеs
• Rеcruit аnd trаin nеw rеsourcеs to scаlе up tеаm cаpаcity
Rеquirеmеnts for this rolе includе а strong bаckground (5+ yеаrs) in product mаnаgеmеnt аnd product mаnаgеmеnt procеssеs,
with еxcеllеnt tеаm mаnаgеmеnt skills аnd а strong tеchnicаl bаckground. Еxpеriеncе in аn Аgilе mеthodology will bе considеrеd
аn аssеt for this rolе, аs will еxpеriеncе in pаymеnt tеchnologiеs.
Finаnciаl Аccountаnt
Rеporting dirеctly to thе Finаncе аnd Opеrаtions Dirеctor, you will bе rеsponsiblе for thе finаnciаl аnd аccounting procеssеs for
onе of thе insurаncе subsidiаriеs, including thе prеpаrаtion of mаnаgеmеnt аccounts аnd quаrtеrly rеporting in аdhеrеncе with
аccounting stаndаrds аnd rеgulаtory guidеlinеs.
This position cаlls for а quаlifiеd Аccountаnt or in thе procеss of аchiеving АCCА with еxpеriеncе prеfеrаblе working in аn
insurаncе еnvironmеnt. Аbility to communicаtе wеll in Еnglish, а high lеvеl of commitmеnt аnd sеlf-motivаtion аrе еssеntiаl for this
position. Knowlеdgе of Frеnch will аlso bе considеrеd аn аssеt.
Businеss Dеvеlopmеnt Mаnаgеr
Working closеly with thе COO аnd thе Dirеctor of Businеss Sеrvicеs, you will bе rеsponsiblе for thе businеss dеvеlopmеnt
initiаtivеs thаt аrе consistеnt with thе Compаny’s ovеrаll strаtеgy. Within this rolе you will furthеr strеngthеn thе orgаnizаtion’s
mаrkеt position sеlling Co-locаtion аnd Dаtа sеrvicеs аcross thе ЕU to аchiеvе finаnciаl growth. You will intеrfаcе cliеnts on а
rеgulаr bаsis to dеvеlop аnd sеrvicе tаilor mаdе nеtwork solutions. You will bе idеntifying potеntiаl businеss opportunitiеs by
аnаlyzing your tаrgеtеd mаrkеt potеntiаl, dеvеloping аnd mаnаging аdvеrtising cаmpаigns.
Thе succеssful cаndidаtе will possеss еxcеllеnt nеtworking аnd lеаd gеnеrаting skills. You will bе positivе, confidеnt, pеrsuаsivе аnd
аrticulаtе, dеmonstrаting еxcеllеnt communicаtion аnd prеsеntаtion skills. You must bе innovаtivе аnd аblе to think of nеw wаys of
idеntifying nеw businеss opportunitiеs, bе tаrgеt drivеn аnd аblе to work undеr prеssurе аnd to tight dеаdlinеs. Thе chosеn
cаndidаtе will аdopt а flеxiblе аpproаch to work with а willingnеss to trаvеl on а rеgulаr bаsis. Prеvious еxpеriеncе in thе
tеlеcommunicаtion industry аnd pеrfеct knowlеdgе of both Itаliаn аnd Еnglish lаnguаgе is еssеntiаl.
Изисквания
Nеcеssаry documеnts:
• Аn аutobiogrаphy in Еnglish (CV), downloаdеd from our wеbsitе www.slаvа7.bg
• 1 (onе) full – lеngth photo, not oldеr thаn 6 months
Importаnt! CV must bе downloаdеd from our sitе аnd complеtеd in dеtаils.
Plеаsе rеmеmbеr thаt it is your fаcе to thе еmployеr аs а dеtаilеd dеscription of your еxpеriеncе аnd givеs you biggеr chаncе for
аpprovаl. Аny othеr cеrtificаtеs for coursеs complеtеd, rеcommеndаtions will bе а plus.
In аccordаncе with WАT, Youth аnd Еxchаngе progrаms!
For furthеr informаtion, plеаsе, do not hеsitаtе to contаct us:
Е-mаil: info@slаvа7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/108081/jobs-in-maltaadministrative-and-financial-positions

Key Account Manager - Europe
• Location: Europe
• Starting date: In 10 days after approval
• Period of the employment: Year- round
• Salary: €3500 - €4000 gross per month
Requirements
• - Experience with flexographic printing on flexible absorbing and non-absorbing substrates.
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• - Experience with application of flexographic printing inks;
• - Experience with print on food packaging, sausage casing, labels, adhesive tape or other specialized application will be
considered an advantage;
• - Experience with print on narrow web/labels;
• - Proactive and cooperative;
• - Structured, analytical &efficient;
• - Comfortable with IT as administrative tool;
• - Language skills covering English and likely sufficient languages to cover Eastern Europe
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор )
http://obiavidnes.com/obiava/108080/key-account-manager----europe

Шофьор на автовоз- Европа
Заплата: 1500€
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108079/shofyor-na-avtovoz--evropa

Спедитор за Източна Европа- Белгия
Заплата: 2500-3500€ (в зависимост от опита)
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108078/speditor-za-iztochna-evropa--belgiya

Сервитьори (ки)- Англия
Заплата: 600
http://obiavidnes.com/obiava/108077/servityori-ki--angliya

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200
http://obiavidnes.com/obiava/108076/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Страница 51/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.11.2015

Медицински Сестри - Великобритания
Заплащане – започва от
http://obiavidnes.com/obiava/108075/medicinski-sestri---velikobritaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия
Работни часове на седмица – 37,5 часа
Заплащане http://obiavidnes.com/obiava/108074/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---yugozapadna-angliya

Готвачи (ки)- Англия
Заплата: 700-900
http://obiavidnes.com/obiava/108073/gotvachi-ki--angliya

Работник кухня – Кипър
• Заплата – : €600 – €650 (зависи от опита на кандидата)
• Храна и квартира: Безплатни
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108072/rabotnik-kuhnya--kipyr

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108071/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108070/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Автомонтьор – Кипър
• Заплата: €1000
• Квартира: Безплатна
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
• Започване: 20.03.2016г.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108069/avtomontyor--kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100€ (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108068/gotvachi---kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100€ (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook

Страница 53/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.11.2015

https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108067/gotvachi---kipyrzaplata--800-1100-v-zavisimost-ot-opitahrana-i-kvartir

Сервитьори/ки - Кипър
Позиция- Сервитьор/ки
Локация – района на Агия Напа, Кипър
Работни часове на ден – 8-10 часа;
Почивни дни на седмица – 1 ден;
Храна - Безплатна;
Квартира - Безплатна;
Заплата – €600-800 нетно месечно възнаграждение /в зависимост от опита/
Заминаване – До 10 дни;
Тип позиция – Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 * На цената на 1 градски разговор
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108066/servityoriki---kipyr

Пекари - Германия
Заплата: €8.50 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво B1
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108065/pekari---germaniya

Сервитьори/ки – Германия
Заплата: €1000 - €1100 нетно възнаграждение на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
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https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108064/servityoriki--germaniya

Водачи на мотокар – Германия
Заплата: €8.35 - €10 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108063/vodachi-na-motokar--germaniya

Водопроводчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108062/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Ел Техници – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108061/el-tehnici---yujna-germaniya
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Заварчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108060/zavarchici---yujna-germaniya

Шлосери – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108059/shloseri---yujna-germaniya

Индустриални работници - Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108058/industrialni-rabotnici---severna-germaniya

Медицински сестри без език - Германия
Заплата: €1600 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
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Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108057/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya

Медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108056/medicinski-sestri--germaniya

Детски медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108055/detski-medicinski-sestri--germaniya

ЦПУ Металурзи за Германия
Заплата: €12,50 - €15,00 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108054/cpu-metalurzi-za-germaniya

Сервизни техници : Германия
Заплата: €1700 - €1800 нетно на месец
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на много добро говоримо ниво
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108053/servizni-tehnici--germaniya

Работници вътрешно строителство : Германия
Заплата: €1900 нетно на месец
Работни часове: средно 173 часа на месец
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108052/rabotnici-vytreshno-stroitelstvo--germaniya

Професионални шофьори (C+E) за Германия
Заплата: €1350 – €1500 нетно на месец
Работни часове: 7,5 часа на ден
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108051/profesionalni-shofyori-ce-za-germaniya

Онлайн магазин за търговия на медицински изделия !!
В електронният ни сайт www.BMG2007.com ще намерите тоалетни седалки и химически тоалетни на много добри цени!
Просто влезте на адресът ни и изберете от големият ни избор от проходилки и ролатори!
http://obiavidnes.com/obiava/108050/onlayn-magazin-za-tyrgoviya-na-medicinski-izdeliya-

Озонатор за въздух и вода
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108049/ozonator-za-vyzduh-i-voda

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108048/elektronni-bideta

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/108047/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108046/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
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подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108045/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108044/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/108043/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/108042/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Инфрачервена настолна лампа за нагревки при синузит
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108041/infrachervena-nastolna-lampa-za-nagrevki-pri-sinuzit

Eлектрически ботуш от ТехноМаг
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
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температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108040/elektricheski-botush-ot-tehnomag

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/108039/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Фото и видеозаснемане на сватбени тържества!!
Озвучаване на сватби, видео и фотозаснемане, сватбен дисководещ – DJ за сватби, тържества, абитуриентски и
абсолвенстки балове
http://obiavidnes.com/obiava/108038/foto-i-videozasnemane-na-svatbeni-tyrjestva

Зелена енергия. Енергия от слънцето чрез фотоволтаични панели !!
Фотоволтаични панели за домашни фотоволтаични системи. Енергийна независимост.
http://obiavidnes.com/obiava/108037/zelena-energiya-energiya-ot-slynceto-chrez-fotovoltaichni-paneli-

Продавам бисмут / bismut / bismuth
За отделни кристали, както и количества над 100 кг - по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/108036/prodavam-bismut--bismut--bismuth

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108035/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/108034/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Продавам кученца Кане Корсо
Продават се 6 мъжки и 2 женски породисти кане корсота.
Родени са на 4.10.2015г. Обезпаразитени , още не са стигнали дните за ваксиниране.
Бащата е с доказано родословие.
Телефон за контакти : 0988335257 и 0883588654
http://obiavidnes.com/obiava/108033/prodavam-kuchenca-kane-korso

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за
плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и
много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/108032/chehiya-postoyanna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-bez-ko

Персонал за пицария в Лас Вегас
Пицария в Лас Вегас търси студент за приемане на поръчки. Заплащането е $9/час. Осигурена е квартира за ок.
$300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение, много добър английски език, опитът не е задължителен.
http://obiavidnes.com/obiava/108031/personal-za-picariya-v-las-vegas

Персонал за цветарско ателие в Ню Йорк Сити
Цветарско ателие в Ню Йорк Сити търси помощен персонал. Заплащането е $500/месец + бонуси в зависимост от
представянето. Осигурени са безплатна храна, квартира, карта за транспорт и карта за телефон. Изисквания:
студенти редовно обучение, много добър английски език, опитът не е задължителен.
http://obiavidnes.com/obiava/108030/personal-za-cvetarsko-atelie-v-nyu-york-siti

Персонал за цветарско ателие в Ню Йорк Сити
Цветарско ателие в Ню Йорк Сити търси помощен персонал. Заплащането е $500/месец + бонуси в зависимост от
представянето. Осигурени са безплатна храна, квартира, карта за транспорт и карта за телефон. Изисквания:
студенти редовно обучение, много добър английски език, опитът не е задължителен.
http://obiavidnes.com/obiava/108029/personal-za-cvetarsko-atelie-v-nyu-york-siti

Касиери за сувенирен магазин във Вейл, Колорадо
Сувенирен магазин във Вейл, Колорадо търси касиери. Заплащането е $11/час. Осигурена е квартира за ок. $350/месец.
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Изисквания: студенти редовно обучение, много добър английски език, опитът не е задължителен.
http://obiavidnes.com/obiava/108028/kasieri-za-suveniren-magazin-vyv-veyl-kolorado

Персонал за поддръжка на басейни в Мериленд и Вирджиния
Компания, подържаща басейни в хотелски и жилищни комплекси в Мериленд и Вирджиния набира студенти за
подръжка на басейните. Заплащането е $7.75/час като за всеки изработен час над 40 на седмица заплащането е
$11,63/час. Позициата е подходяща за групи от 2ма, 3ма или повече студенти. Осигурена е обзаведена квартира за ок.
$75/седмица. Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език. Кандидатите трябва да умеят да плуват
добре, сертификат от България НЕ се изисква.
http://obiavidnes.com/obiava/108027/personal-za-poddryjka-na-baseyni-v-merilend-i-virdjiniya

Персонал за поддръжка на басейни
Компания, подържаща басейни в хотелски и жилищни комплекси в Мериленд и Вирджиния набира студенти за
поддръжка на басейните. Заплащането е $7.75/час като за всеки изработен час над 40 на седмица заплащането е
$11,63/час. Позициата е подходяща за групи от 2ма, 3ма или повече студенти. Осигурена е обзаведена квартира за ок.
$75/седмица. Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език. Кандидатите трябва да умеят да плуват
добре, сертификат от България НЕ се изисква.
http://obiavidnes.com/obiava/108026/personal-za-poddryjka-na-baseyni

Камериери за хотелски комплекс в Колорадо
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери -$9.50/час и сервитъори - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е безплатна
квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/108025/kamerieri-za-hotelski-kompleks-v--kolorado

Lichensed - балсамов сироп за възрастни
Успокояващ сироп за кашлица
Lichensed - Балсамов сироп е медицинско изделие, създадено за прилепване към устната лигавица и ограничаване на
контакта с външни агенти. Иновативната формула действа като бариера, създавайки защитен слой, който успокоява
кашлицата и предпазва дихателните пътища. Подсилен с екстракт от Бяла ружа и Живовлек. Lichensed - балсамов сироп
благоприятства отстраняването на носния секрет. Продуктът е подходящ за суха и/или продуктивна кашлица:
благодарение на действащата бариера на полизахаридните хидроколоиди на Лишея, успокоява кашлицата и облекчава
възпалението.
http://obiavidnes.com/obiava/108024/lichensed---balsamov-sirop-za-vyzrastni

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Витамин D е жизненоважен
мастноразтворим витамин, част от една от най-важните групи хранителни
микроелементи за човешкия организъм. Витамин D е изолиран едва в началото на 1920 г., но днес вече е известно и
благоприятното му въздействие върху имунната и нервната система. Той има повече от 600 рецепторни места, където
действа - включително в мозъка и сърцето.
Хормоналната активност на витамин D е многостранна и се състои в поддържане нормалното състояние на костите и
зъбите. Допринася за нормалното функциониране на имунната система и мускулите. Допринася за поддържане на
нормална концентрация на калций в кръвта, нормалното усвояване/използване на калций и фосфор/, участва и в процеса
на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/108023/abo-d-abovit---sprey-15-ml

Камериери за хотелски комплекс в Колорадо
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери -$9.50/час и сервитъори - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е безплатна
квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/108022/kamerieri-za-hotelski-kompleks-v--kolorado
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Ксанацид Хранителна добавка
При стомашни киселини. Защитава лигавицата
Указания: Таблетките за смучене Xanacid са Медицинско Изделие, което противодейства на симптомите на възпаление
на стомашната лигавица: болка, парене, усещане за киселинност. Xanacid действа като бариера, която предпазва
лигавицата от атаката на стомашните сокове. Благодарение на уникалната си растителна формула Xanacid действа
успокояващо и защитно на лигавицата, като минералния й състав неутрализира рН на киселините. Растителният
комплекс също така помага да се прoтиводейства на гастроезофагеалния рефлукс.
http://obiavidnes.com/obiava/108021/ksanacid-hranitelna-dobavka

ВАДОЛАКС със Сена, Зърнастец, Алое и Ревен
За благоприятен ефект върху чревния тракт
ГРАНУЛИ
Хранителна добавка
Vadolax е специално разработена нова формула от Александрийска сена, Зърнастец, Алое и Ревен, оказващи благоприятен
ефект върху стомашно-чревния тракт. Съдържащите се в нея растителни екстракти са обработени по иновативна
технология за микронизиране, което ги прави по-добре усвоими за организма, при това на 100% от биоактивните им
елементи. Съдържа също Карамфил, който спомага за храносмилателните процеси.
http://obiavidnes.com/obiava/108020/vadolaks-sys-sena-zyrnastec-aloe-i-reven

Камериери за хотелски комплекс в Колорадо
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери -$9.50/час и сервитъори - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е безплатна
квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/108019/kamerieri-za-hotelski-kompleks-v--kolorado

Ресторант в Пловдив, заведение с вкусна храна
Ресторант Алианс в Пловдив предлага вкусна храна, приятна обстановка и лятна градина.
http://www.restorant-alians.com
http://obiavidnes.com/obiava/108018/restorant-v-plovdiv-zavedenie-s-vkusna-hrana

Курортен комплекс в Калифорния търси персонал
Курортен комплекс в Калифорния търси сервитъор/камериер, студент за подръжка. Заплащането е $9/час. Квартирата
е осигурена и е безплатна за студентите. Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е
предимство. Студентите не трябва да са пушачи.
http://obiavidnes.com/obiava/108017/kurorten-kompleks-v-kaliforniya-tyrsi-personal

Поддържане на тревни площи в Ню Джърси
Компания за подържане на тревни площи в Ню Джърси търси помощен персонал. Заплащането е $10/час. Квартирата е
осигурена и е с наем около $250/месец. Изисквания: студенти редовно обучение, говорим английски език, опит не се
изисква.
http://obiavidnes.com/obiava/108016/poddyrjane-na-trevni-ploshti-v-nyu-djyrsi

Поддържане на тревни площи в Ню Джърси
Компания за подържане на тревни площи в Ню Джърси търси помощен персонал. Заплащането е $10/час. Квартирата е
осигурена и е с наем около $250/месец. Изисквания: студенти редовно обучение, говорим английски език, опит не се
изисква.
http://obiavidnes.com/obiava/108015/poddyrjane-na-trevni-ploshti-v-nyu-djyrsi

Курсове и уроци по руски език в Пловдив
Курсове по руски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по руски език в Пловдив и
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областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/108014/kursove-i-uroci-po-ruski-ezik-v-plovdiv

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108013/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone .:0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
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- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108012/bulgarian-for-foreigners

Курсове и уроци по руски език в Пловдив
Курсове по руски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по руски език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/108011/kursove-i-uroci-po-ruski-ezik-v-plovdiv

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
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Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108010/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108009/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/108008/elegantni-damski-chasovnici

Ресторант в Пловдив, заведение с вкусна храна
Ресторант Алианс в Пловдив предлага вкусна храна, приятна обстановка и лятна градина.
http://obiavidnes.com/obiava/108007/restorant-v-plovdiv-zavedenie-s-vkusna-hrana
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КУРС ПО УНГАРСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно курс по унгарски език, първо ниво по системата Hall
http://obiavidnes.com/obiava/108006/kurs-po-ungarski-ezik--nivo-a1

Ресторант в Пловдив, заведение с вкусна храна
Ресторант Алианс в Пловдив предлага вкусна храна, приятна обстановка и лятна градина.
http://obiavidnes.com/obiava/108005/restorant-v-plovdiv-zavedenie-s-vkusna-hrana

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, второ ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 05.12.2015г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108004/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 21.10.2015г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108003/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 13.30 до 16.30, всичко 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 15.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108002/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
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обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 19.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108001/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
20.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108000/kurs-po-nemski-ezik--a2

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107999/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/107998/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Курс по гръцки език – А1
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, А1. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се
провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 28.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107997/kurs-po-grycki-ezik--a1

Съботен курс – английски език В2
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 24.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107996/syboten-kurs--angliyski-ezik-v2

Курс по английски език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало:23.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107995/kurs-po-angliyski-ezik--b1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 21.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107994/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Курс по английски език – за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда в събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа.
Начало: 24.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107993/kurs-po-angliyski-ezik--za-nachinaeshti

ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ СЕЗОН 2016
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

МУЗИКАНТ(КА)
ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА
ТАНЦЬОР(КА)
АНИМАТОР(КА)
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО
ONE MAN BAND
ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
INFO@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107992/predstoyasht-kasting-sezon--2016

РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ(КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)
СЕРВИТЬОР(КА)
БАРМАН(КА)
КАМЕРИЕРКА
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o ГРАДИНАР(КА)
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
CYPRUS@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107991/rabota-v-kipyr--sezon-2016

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Русе Велико Търново Шумен Плевен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/107990/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-pleven-varna

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
27.10.2015г
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107989/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

РАБОТА В ГЪРЦИЯ – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ( КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)
СЕРВИТЬОР (КА)
БАРМАН( КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР (КА)
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ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107988/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 31.10.2015 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107987/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало на
курса: 25.10.2015г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107986/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107985/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 17.11.2015г.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107984/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 31.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107983/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Португалски език за начинаещи – дневен курс
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се делничните дни от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107982/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--dneven-kurs

Съботен курс по португалски език А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107981/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27.10.15
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107980/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 03.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107979/kurs-po-frenski-ezik--b2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 3.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107978/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
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думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало: 7.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107977/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Цена 250лв. Начало: 28.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107976/kurs-po-italianski-ezik--c1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало – 17.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107975/kurs-po-italianski-ezik--b1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250
лева. Начало – 6.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456

Страница 76/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.11.2015

e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107974/kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250
лева. Начало – 6.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107973/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 10.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107972/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Разговорен курс по английски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на
курса: 18.11.2015г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107971/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Курс по испански език за деца
Учебен център Орбис организира курс по испански език за деца през учебната година от октомври до май месец. Курсът е
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предназначен за ученици от 2-ри до 6-ти клас. Работи се по системата Uso de la gram
http://obiavidnes.com/obiava/107970/kurs-po-ispanski-ezik-za-deca

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, като лексиката и граматиката са съобразени с нивото според
Европейската езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните
между 10.30 и 19.00 часа. Цената варира от 160 до 270 лева в зависимост от курса.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107969/ezikovi-kursove

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА
АГЕНТУРА
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за
боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за перилни
препарати,склад за компютърна техника,склад за плодове и зеленчуци,склад за парфюми,склад за балатум и много други
позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и
други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/107968/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
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равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107967/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода
http://obiavidnes.com/obiava/107966/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
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http://obiavidnes.com/obiava/107965/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Природен резерват Кастракли
Местността Кастракли е обявена за природен резерват в началото на 1968 г. Резерватът Кастракли е второто място
на земята, където се срещат повече от половината познати пеперуди на планетата.
http://obiavidnes.com/obiava/107964/priroden-rezervat-kastrakli

Мебелен магазин в пловдив
За тези от вас, които все още не ни познават, Класс Мобили Груп ООД предлага на вътрешния пазар следните основни
групи мебели и услуги:
• Комплексно обзавеждане на хотели: хотелски стаи, рецепции, лобита, ресторанти, кафе барове, тераси;
• Обзавеждане за спални и дневни от среден и висок клас;
• Обзавеждане за детски стаи от среден и висок клас;
• Кухненска мебел от среден и висок клас, включително уреди за вграждане;
http://obiavidnes.com/obiava/107963/mebelen-magazin-v-plovdiv

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/107962/elegantni-myjki-chasovnici

ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ СЕЗОН 2016
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

МУЗИКАНТ(КА)
ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА
ТАНЦЬОР(КА)
АНИМАТОР(КА)
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО
ONE MAN BAND
ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
INFO@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107961/predstoyasht-kasting-sezon-2016

РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ(КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)
СЕРВИТЬОР(КА)
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o БАРМАН(КА)
o КАМЕРИЕРКА
o ГРАДИНАР(КА)
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
CYPRUS@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107960/rabota-v-kipyr--sezon-2016

РАБОТА В ГЪРЦИЯ – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ( КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)
СЕРВИТЬОР (КА)
БАРМАН( КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР (КА)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/107959/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107958/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107957/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
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Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107956/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107955/alkoholni-testeri-dregeri

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107954/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107953/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107952/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
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гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/107951/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Електронно биде - робот
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107950/elektronno-bide---robot

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107949/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107948/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Български език за чужденци
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
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усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107947/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация ;
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool

по

http://obiavidnes.com/obiava/107946/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
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материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107945/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107944/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
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Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/107943/masajna-kushetka-magicpro-2

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
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8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107942/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107941/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107940/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
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• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107939/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107938/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107937/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения
Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД,Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
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наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с Investconsult Group на следния
телефон:0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/107936/izkupuvane-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Купуваме Бизнес,Фирми със задължения
Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД,Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с Investconsult Group на следния
телефон:0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/107935/kupuvame-biznesfirmi-sys-zadyljeniya

продавам ръководство обслужване колонна бормашина ПК 031
продавам ръководство обслужване и експлоатация колонна бормашина ПК 031 на хартиен носител 30лв-на диск
20лв-доставка еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107934/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-kolonna-bormashina-pk-031

продавам ръководство обслужване колонна бормашина ПК 203
продавам ръководство обслужване и експлоатация колонна бормашина ПК 203 на хартиен носител 30лв-на диск
20лв-доставка еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107933/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-kolonna-bormashina-pk-203

продавам ръководство обслужване колонна бормашина ПК 20
продавам ръководство обслужване и експлоатация колонна бормашина ПК 20 на хартиен носител 30лв-на диск
20лв-доставка еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107932/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-kolonna-bormashina-pk-20

продавам ръководство обслужване фреза ФУ 321
продавам ръководство обслужване и експлоатация фреза ФУ 321 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107931/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-freza-fu-321
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продавам ръководство обслужване фреза ФУ 320
продавам ръководство обслужване и експлоатация фреза ФУ 320 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107930/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-freza-fu-320

продавам ръководство обслужване фреза ФУ 251
продавам ръководство обслужване и експлоатация фреза ФУ 251 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107929/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-freza-fu-251

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/107928/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/107927/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Най-добрият начин да отслабнете - Липовон
Спри губиш време и усилия с тежки тренировки във фитнес залата, спрете нездравословни и продължителни диети,
които имат само кратък и несигурен дългосрочен ефект след изчерпване на тялото си. Ние всички знаем, че
недохранването, което сте кандидатствали месец след месец е вредно за вашето тяло. Но с нашия естествен продукт за
бързо отслабване Липовон, можете бързо да отслабнете и да подобрите вашата фигура.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/107926/nay-dobriyat-nachin-da-otslabnete---lipovon

продавам ръководство обслужване трактор ТЛ 30 А
продавам ръководство обслужване и експлоатация трактор ТЛ 30 А на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107925/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-traktor-tl-30-a
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продавам ръководство обслужване трактор ТК 80
продавам ръководство обслужване и експлоатация трактор ТК 80 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107924/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-traktor-tk-80

продавам ръководство обслужване трактор Т 54 В
продавам ръководство обслужване и експлоатация трактор Т 54 В на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107923/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-traktor-t-54-v

продавам ръководство обслужване трактор Т 25
продавам ръководство обслужване и експлоатация трактор Т 25 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107922/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-traktor-t-25

продавам ръководство обслужване трактор ДТ 75 М
продавам ръководство обслужване и експлоатация трактор ДТ 75 М на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107921/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-traktor-dt-75-m

продавам ръководство обслужване струг С 8 С
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С 8 С на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107920/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-s-8-s

продавам ръководство обслужване струг С 11 М-С 11 В
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С 11 М-С 11 В на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107919/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-s-11-m-s-11-v

продавам ръководство обслужване струг СУ 400-500
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг СУ 400-500 на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107918/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-su-400-500

продавам ръководство обслужване струг С 5 М-С 5 МВ
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С 5 М-С 5 МВ на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107917/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-s-5-m-s-5-mv

продавам ръководство обслужване струг С 10 М-С 10 МВ
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С 10 М-С 10 МВ на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка
еконт опция предварителен преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/107916/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-s-10-m-s-10-mv

продавам ръководство обслужване струг С 11 МТ
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С 11 МТ на хартиен носител 30лв-на диск 20лв-доставка еконт
опция предварителен преглед-коректно-0899772903
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http://obiavidnes.com/obiava/107915/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-strug-s-11-mt

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107914/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107913/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Промоция за студенти и ученици - препишете лесно на изпит!
Преписването в университета или училище вече не е проблем! С химикала с невидимо мастило вие може да се справите с
всеки изпит. Химикалът с невидимо мастило е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит. Никой не подозира, че в
ръката ви се намира решението на изпита! Когато осветявате UV текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg Мтел: 0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/107912/promociya-za-studenti-i-uchenici---prepishete-lesno-na-izpit

Използване на ПОС терминали в България
В България все още плащанията в брой са предпочитани. За първите 6 месеца на 2015 г. българите са изхарчили 2.4
милиарда лева през ПОС терминали. От банкоматите са изтеглени 9.99 млрд. лв...
http://obiavidnes.com/obiava/107911/izpolzvane-na-pos-terminali-v-bylgariya

МЕБЕЛИ Втора Употреба
SDM 89 е вносит3998139_origел на мебели втора употреба от Европа. Може да ни намерите в гр. София и гр. Варна.
Предлагаме голямо разнообразие от мебели, изработени от масивно дърво. (Старинни, Антикварни, Ретро мебели) При
нас ще откриете качество доказано с времето!
http://obiavidnes.com/obiava/107910/mebeli-vtora-upotreba

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
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подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107909/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Бидета – различни модели от ТехноМаг
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107908/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/107907/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

лтразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107906/ltrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107905/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Уреди за сребърна вода – различни модели
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/107904/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107903/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Дрегери от ТехноМаг
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107902/dregeri-ot-tehnomag

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107901/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107900/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
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по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107899/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107898/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107897/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи
Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи на следните марки: Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Работя с
куриерска фирма Еконт за цялата страна. тел: 0878 449 448
http://obiavidnes.com/obiava/107896/kupuvam-raboteshti-i-ne-raboteshti-dizelovi-pompi-i-dyuzi

Инкубатор
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107895/inkubator

масажи
класика намествам дископатии идруги
http://obiavidnes.com/obiava/107894/masaji

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
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http://obiavidnes.com/obiava/107893/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

Инкубатори - позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
Терморегулатор
с
PIC
контролер
и
дистанционно
управление
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/107892/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. НЕ УБИВА РИБАТА И
ДРУГИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА ВОДОЕМА, А САМО Я ЗАШЕМЕТЯВА!!!Схеми, печатни платки и техническа документация
на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
www.doxy100.wix.com/ribar
http://obiavidnes.com/obiava/107891/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

Курсове и уроци по френски език в Пловдив
Курсове по френски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по френски език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107890/kursove-i-uroci-po-frenski-ezik-v-plovdiv

Курсове и уроци по френски език в Пловдив
Курсове по френски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по френски език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107889/kursove-i-uroci-po-frenski-ezik-v-plovdiv

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://obiavidnes.com/obiava/107888/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

ЛЮПИЛНИ
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107886/lyupilni

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
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- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107885/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107884/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107883/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/107882/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107881/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107880/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107879/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107878/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева
на учебен час .
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107877/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107876/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Блиндирани входни, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни и блиндирани врати на конкурентни
цени. Очакваме Ви във ВРАТИ БУРГАС – ул. Индустриална 21а!
http://obiavidnes.com/obiava/107875/blindirani-vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107874/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107873/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik
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Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107872/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107871/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час (A1 –
B2) и 12 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107870/individualno-obuchenie

Външна реклама от рекламна агенция Бранд Вижън
Рекламна агенция Бранд Вижън е специализирана в проектиране,производство,доставка и монтаж на външна реклама.
Основната ни дейност е изработка и монтаж на надписи и графики от пвц фолио,визии с широкоформатен печат на
различни видове медии,като пвц фолио,винил,хартия,беклит филм,канаваца,перфо фолио,каст фолио,винилна мрежа и
др.Доставка и монтаж на сградно фолио за стъкло.Предлагаме също рекламни табели светещи и несветещи,обемни
букви,рекламни надписи,информационни табели и др.
http://obiavidnes.com/obiava/107869/vynshna-reklama-ot-reklamna-agenciya-brand-vijyn

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107868/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
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Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107867/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107866/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107865/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107864/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107863/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Изработка на метални изделия и конструкции !
Производство, монтаж и поддръжка на метални конструкции от черни, неръждаеми стомани. Огъване на тръби.
Разнообразни решения за доставка според заданието. СтилКонструкционс ЕООД гарантира качествено изпълнение на
база система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.
http://obiavidnes.com/obiava/107862/izrabotka-na-metalni-izdeliya-i-konstrukcii-

Изследване остеопороза
Най - модерната апаратура за измерване на костна плътност във Варна
Най - бързата диагностика в Североизточна България
Най - ниска степен на облъчване
Единственият апарат в региона за изследване на пациенти с изкуствени стави
Оборудване на европейски производител
Изключително ясни и контрастни изображения
Възможност за измерване индекса на телесната маса (боди мас индекс)
Функция за прогнозиране на риска от фрактури
Онлайн консилиуми в реално време със специалисти от България и чужбина
Електронна картотека на изледванията и проследяване през годините
Преференции за лоялни пациент
http://obiavidnes.com/obiava/107861/izsledvane-osteoporoza

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/107860/elegantni-myjki-chasovnici

Коли под наем в София - Ивиго Rent a car!!!
Търсите ли откъде да си вземете коли под наем в София? Ние от Ivigo имаме rentacar за всеки случай, било то bal или
svatba. Също така имаме и лимузина под наем lincoln!
http://obiavidnes.com/obiava/107859/koli-pod-naem-v-sofiya---ivigo-rent-a-car

Професионално боядисване на износени кожени салони, волани, топки на скоростен лост
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/107858/profesionalno-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni-volani-topki-na-skorosten-l
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Ремонт и възстановяване на интериори
-

Професионално боядисване на кожа, автомобилни седалки, волани, мека мебел, детайли от интериора.
Ремонт на пластмасови волани, ръкохватки, кори на врати и други.
Експертно мнение, консултация и решения, по всякакви проблеми, свързани с автомобилния интериор.
Работим с куриери в България и ЕС.
Повече за нас на адрес:

www.avtointerior.com
„АВТОИНТЕРИОР” 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/107857/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/107856/avtointeriorni-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107855/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107854/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Ресторант в Пловдив, заведение с вкусна храна
Ресторант Алианс в Пловдив предлага вкусна храна, приятна обстановка и лятна градина.
http://obiavidnes.com/obiava/107853/restorant-v-plovdiv-zavedenie-s-vkusna-hrana
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Черно клепоухо късокосместо котенце
ВНИМАНИЕ за първи път! Екстремално клепоухо късокосместо черно мъжко котенце от елитни родители. Котенце има
изградени хигиенни навици, обезпаразетено вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при
отглеждане. тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/107852/cherno-klepouho-kysokosmesto-kotence

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107851/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
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На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107850/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
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Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107849/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Eлектрически ботуш за здравословно затопляне на краката – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107848/elektricheski-botush-za-zdravoslovno-zatoplyane-na-krakata--razlichni-modeli

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107847/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107846/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107845/dregeri---alkoholni-testeri

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
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ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107844/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107843/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107842/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107841/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107840/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Бидета – различни модели от ТехноМаг
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107839/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107838/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107837/domashen-destilator-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107836/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107835/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/107834/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107833/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ИЗКУПУВАМЕ Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/107832/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/107831/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения
+ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/107830/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/107829/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Лаптопи Lenovo от ПИК компютър
PIC Computer - твоят перфектен лаптоп и ултрабук лаптоп! PIC computer предлага широка гама от лаптопи Acer,
лаптопи Dell, лаптопи HP, лаптопи Lenovo, както и сервиз за тяхната поддръжка. ПИК компютър Ви предлага
оптималното съотношение качество-цена, съобразено с конкретните Ви нужди и желания.
http://obiavidnes.com/obiava/107828/laptopi-lenovo-ot-pik-kompyutyr

Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете с нас,.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем-на изключително атрактивни цени.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107827/izkupuvane-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi-ad-eadeood

Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически
проблеми-АД ЕАД,ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от
Търговския Закон.
Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете с нас,.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем-на изключително атрактивни цени.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107826/elite-consulting-ltd-izkupuvane-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107825/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107824/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107823/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/107822/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107821/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
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230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107820/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/107819/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane
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