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ПРОДАЖБА-ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ- ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ
ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Investconsult Group съдейства при продажба на фирма със задължения - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ.
ПРОДАЖБА-ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ- ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете 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.
ОСИГУРЯВАМЕ Нов Собственик, Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата! ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
С продажбата върху Купувача се прехвърлят всички права и задължения по отношение на ФИРМАТА ЕООД/ООД,
произтичащи от собствеността върху продаваните дялове.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип процедури.
Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни
цени ! Цена на услугата-300 лева
За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
ЗА КОНТАКТИ : тел.0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/108623/prodajba-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobodete-se-ot-firmenite-si-zady

Investconsult Group съдейства при продажба на фирма със задължения - ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ.
Investconsult Group съдейства при продажба на фирма със задължения - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ.
ПРОДАЖБА-ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ- ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете 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.
ОСИГУРЯВАМЕ Нов Собственик, Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата! ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
С продажбата върху Купувача се прехвърлят всички права и задължения по отношение на ФИРМАТА ЕООД/ООД,
произтичащи от собствеността върху продаваните дялове.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип процедури.
Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни
цени ! Цена на услугата-300 лева
За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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ЗА КОНТАКТИ : тел.0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/108622/investconsult-group-sydeystva-pri-prodajba-na-firma-sys-zadyljeniya---profesional

Професионален домоуправител в София на отлична цена
Канзен България - Вашият професионален домоуправител в София. Професионално управление и поддръжка на етажна
собственост. Нашите услуги Ви предоставят необходимата свобода на избор и спокойствие.
http://obiavidnes.com/obiava/108621/profesionalen-domoupravitel-v-sofiya-na-otlichna-cena

Дископатия - Гръбначен център София
„СБАЛ – Гръбначен център” АД е първата специализирана болница в България и на Балканите за лечение на заболявания
на гръбначния стълб и гръбначния мозък. Акцент в дейността на болницата е минимално инвазивната гръбначна
хирургия.
http://obiavidnes.com/obiava/108620/diskopatiya---grybnachen-centyr-sofiya

8-ми Декември във Вили "Петлето"
Искате да изживеете незабравими моменти с приятели в уютна
обстановка и сред природата! Заповядайте във Вили "Петлето"
- с.Соколовци, общ. Смолян www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/108619/8-mi-dekemvri-vyv-vili-petleto

8-ми Декември във Вили "Петлето"
Искате да изживеете незабравими моменти с приятели в уютна
обстановка и сред природата! Заповядайте във Вили "Петлето"
- с.Соколовци, общ. Смолян
http://obiavidnes.com/obiava/108618/8-mi-dekemvri-vyv-vili-petleto

часовник
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/108617/chasovnik

Създайте стил и уют във Вашето жилище, с нашите врати!
Врати София предлага интериорни врати налични в пет цвята - светъл дъб, златен дъб, орех, венге, бял и в три размера
68, 78, 88 / 201см. Предлагаме плътни модели с фрезовка и модели със стъкло, които се съчетават отлично. При нас ще
намерите богат избор от врати на конкурентни цени, постоянна складова наличност, качествено и бързо обслужване.
Складовите бази се намират в София и Варна. Цените за клиенти на дребно започват от 199 лв. Очакваме Ви!
София, ул. Г.С.Раковски 59, тел. 0878/500611;
София, бул. Ал. Малинов 51, тел. 0878/983083;
София, бул. Цар Борис III 111А, тел. 0899/691034
http://obiavidnes.com/obiava/108616/syzdayte-stil-i-uyut-vyv-vasheto-jilishte-s-nashite-vrati

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.
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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/108615/30-50-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/108614/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Купуваме Фирми-от всички региони на България
Investconsult Group-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД със задължения.Изкупуване на Активи на
Фирми,Акции,Дружествени дялове.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД: Търговски закон
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
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 се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на
пълна промяна на обстоятелствата,освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group-телефон:0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/108613/kupuvame-firmi-ot-vsichki-regioni-na-bylgariya

Покупка и продажба на бизнес,Прехвърляне
дялове,продажба на фирми със задължения.

и

продажба

на

фирми,Продажба

на

Investconsult Group-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД със задължения.Изкупуване на Активи на
Фирми,Акции,Дружествени дялове.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД: Търговски закон
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Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
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 се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на
пълна промяна на обстоятелствата,освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group-телефон:0886072288
http://obiavidnes.com/obiava/108612/pokupka-i-prodajba-na-biznesprehvyrlyane-i-prodajba-na-firmiprodajba-na-dyalove

Промоционални есенни цени на интериорни и входни врати!
Промоционални есенни цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/108611/promocionalni-esenni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Инкубаторите Макс-Мориц
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/108610/inkubatorite-maks-moric

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
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част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108609/masajna-masajirashta-sedalka

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108608/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
Интернет магазини
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108607/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/108606/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
Започване веднага
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
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-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/108605/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108604/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Смартфон аксесоари
Вие желаете да си поръчате аксесоари за вашият мобилен телефон, но незнаете от къде? Ние от www.Gsm-one.eu
можем да ви предоставим много интересни аксесоари за GSM с бърза доставка!
http://obiavidnes.com/obiava/108603/smartfon-aksesoari

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
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/108602/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатори и озонатори – различни модели
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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/108601/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli
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Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108600/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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/108599/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

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/108598/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108597/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/108596/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
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108595/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto
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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/108594/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/108593/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Овлажнител на въздух за деца "МИКСИ"
18-часов автономно работещ ултразвуков овлажнител на въздух за детски затворени помещения. Специално създаден за
бебета и деца, страдащи от респираторни проблеми, за денонощно осигуряване на необходимата влажност на въздуха в
стаята. Системата на уреда разпръсква атомизираните частици на водата под формата на студена мъгла, която
осигурява желаното съдържание на влага, т.е. когато излиза от уреда парата прилича на лека мъгла. Идеален за
получаване на среда с приятна влажност между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от дихателни инфекции е сведен
до минимум. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/108592/ovlajnitel-na-vyzduh-za-deca-miksi

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/108591/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Софтуер против подслушване на телефона Ви…
В днешно време „модерните“ телефони ни излагат на огромен риск от подслушване и от атака на лица на които сме
неудобно или ни мислят лошото. В „тези времена“ човек трябва да залага и да инвестира в своята сигурност. Ние от
детективска агенция „Агент 007
http://obiavidnes.com/obiava/108590/softuer-protiv-podslushvane-na-telefona-vi

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
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ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА ВБЪЛГАРИЯ.
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/108589/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision

Софтуер за подслушване на телефони
Предлагаме софтуер за подслушване на телефон. Програмата работи в режим онлайн и всяко едно време Ви информира
на Вашата електронна поща и акаунт, който ние ще Ви предоставим, какво се случва и с кого разговаря лицето, което
искате да подслушвате. Никога подслушването на телефони не е било толкова лесно, колкото сега! Препоръчително е
телефона да бъде от моделите: Нокия, Айфон или Самсунг и операционни системи: Симбиан, Иос или Андроид. Вие не се
занимавате с инсталиране на софтуер, а получавате всички готово. По Ваше желание можем ние да изберем и да
подготвим телефон с директно инсталиран софтуер или Вие да ни предоставите Ваш такъв за инсталация. Срок на
изпълнение 24 часа. Софтуера постоянно събира информация за това както прави потребителя на телефона и изпраща
информацията на Вашия имейл и на акаунта, който ще Ви предоставим. Какви са предимствата на този софтуер:
- Аудио запис на всички разговори (входящи и изходящи)
- Достъп до контактите в указателя
- Копие от всички съобщения в указателя
- Джипиес местоположение – получавате информация, къде се намира телефона 24 часа в денонощието
- Командвате софтуера с невидими команди
- Запис около телефона – възможност да подслушвате всички около телефона с помоща на слушалката
- заснимане – получавате снимка от телефона
Цена на софтуера: 900лв ; При желание от Ваша страна можем да включим и чисто нов телефон + 300лв без да се
налага да ни давате телефон.
Услугата е много подходяща при разкриването и доказването на изневяра. Предлагаме на наши клиенти да подаряват
чисто нови телефони на половинките си, като преди това сме инсталирали софтуера на телефона, който подаряват.
След това в специално разработен панел получават пълна информация за разговори, съобщения и постоянно
местонахождение на разследваното лице.
http://obiavidnes.com/obiava/108588/softuer-za-podslushvane-na-telefoni

Детективска агенция - Частен детектив - Бургас, Стара Загора, Пловдив, София, Сливен, Ямбол
Детективска агенция ”Агент 007”
Без предварително заплащане. Цените са различни в зависимост от всеки случай. При интерес от ваша страна не се
колебайте да се свържете с нас. Работим дългосрочно с всички свои клиенти. Гарантираме качество!
Предлагаме следните детективски услуги:
- Разкриване и доказване на изневери (предоставяме пълен отчет по часове и снимки след като приключим случая)
- Проверка за национално издирване
- Проверка за съдимост на дадено лице
- Пресичане на границите на република България
- История за движението на даден автомобил (GPS проследяване)
- Установяване на IP адрес
- Проверка на адресна регистрация
- Справки в данъчното и други служби
- Движения на средства по лични и фирмени сметки
- Проверка остатък на средства на банкова сметка
- Проверка на кредитно минало
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- Наблюдение на лице
- Наблюдение на МПС
- Разследване за открадната кола
- Събиране на информация от личен характер
- Справка за физически и юридически лица
- Разширена проверка на физически и юридически лица и тяхното обкръжение
- Видеонаблюдение
- Проблемни деца
- Корпоративно разследване
Дискоретност, Бързина и Сигурност!
http://obiavidnes.com/obiava/108587/detektivska-agenciya---chasten-detektiv---burgas-stara-zagora-plovdiv-sofiya-sl

Сауна за лице и инхалатор за нос и 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/108586/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

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/108585/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

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/108584/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

международни шофьори
Чешка транспортна компания търси да назначи международни шофьори
Ние предлагаме:
1.Работа в Западна Европа.
2.Период на престой – по договаряне.
3.Конкурентно възнаграждение, зависещо от опита и уменията (1 700 – 2 000 евро месечно); изплащане по банков път, до
27-мо число на месеца.
4.Трудов договор и осигуряване в Чехия.
5.Коректно отношение, стриктно спазване на Регламент № 561/2006.
Изисквания:
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1.Категория C+E, както и всички необходими документи.
2.Опит в Западна Европа е предимство.
3. Отговорност и лоялност.
При въпроси можете да се свържете с нас на 0876881807.
http://obiavidnes.com/obiava/108583/mejdunarodni-shofyori

Работа в Лондон, Англия / Позиция: Автомеханици и Диагностици
Описание
Основни детайли:
• Позиция: Автомеханици и Диагностици
• Локация: Лондон, Англия
• Заминаване: Януари, 2016
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение:
http://obiavidnes.com/obiava/108582/rabota-v-london-angliya----poziciya-avtomehanici-i-diagnostici

Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / 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
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.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/108581/limfomat---aparat-za-limfen-drenaj--presoterapiya

Виброколан Вибра тон
Виброколaн със Сауна Масаж "Велформ" - иновативна технология за термомасаж!
Виброколан Велформ:
Виброколан Вибра тон
Виброколан VIBRO SHAPE
Стяга коремните мускули
Оформя бедрата и седалищните части
Редуцира целулита
Разгражда мазнините по естествен път чрез изпотяване!

Произход: Китай
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108580/vibrokolan-vibra-ton

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-4" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-2:
O Дъжина: 192 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. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
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O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
http://obiavidnes.com/obiava/108579/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/108578/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

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
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http://obiavidnes.com/obiava/108577/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 :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/108576/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/108575/predstoyasht-kasting-sezon-2016

РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
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• 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
http://obiavidnes.com/obiava/108574/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/108573/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

Шивачки - САЩ
Позиция – Шивачки
Локация –Nantucket (остров в близост до Бостън) / САЩ
Заплащане – $15 на час
Изисквания:
Опит – Задължителен
Език – Английски език
За повече информация:
Тел.0700 800 77 *На цената на 1 градски разговор
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/108572/shivachki---sasht
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Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108571/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
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• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108570/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108569/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

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/108568/pekari---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/108567/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.
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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/108566/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/108565/el-tehnici---yujna-germaniya

Заварчици – 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/108564/zavarchici--severna-germaniya

Медицински сестри без език - Германия
Заплата: €1600 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/108563/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya
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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/108562/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/108561/detski-medicinski-sestri--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/108560/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
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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/108559/profesionalni-shofyori-ce-za-germaniya

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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/108558/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Медицински Сестри - Великобритания
Заплащане – започва от
http://obiavidnes.com/obiava/108557/medicinski-sestri---velikobritaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия
Работни часове на седмица – 37,5 часа
Заплащане http://obiavidnes.com/obiava/108556/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---yugozapadna-angliya

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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.
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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
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108555/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
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/108554/cours-de-bulgare-pour-trangers

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
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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/108553/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

ТАО Солар - слънчеви панели за електроенергия, разработване, търговия, инсталация, сервиз
Инсталираме за нашите клиенти качествени соларни системи на конкурентни цени. Предлагаме немски производители на
автономни инвертори, като предлагаме гаранционна и следгаранционна поддръжка. Проектираме соларни системи за
намаляване сметки за ток.
http://obiavidnes.com/obiava/108422/tao-solar---slynchevi-paneli-za-elektroenergiya-razrabotvane-tyrgoviya-instalaci

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/108552/30-50-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/108551/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/108550/inkubatori-za-yayca-ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Дисководещ за сватба, семейно и фирмено събитие.
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Нуждаете се от дисководещ за Вашата сватба, фирмено или семейно парти ?
За допълнителни въпроси, уговорка за необвързваща среща или ангажиране на дата, не се колебайте да се свържете с
мен:
http://obiavidnes.com/obiava/108549/diskovodesht-za-svatba-semeyno-i-firmeno-sybitie

Йонизатор и ароматизатор за дома
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс Подарък 10 мл Етерично масло Ареон!
Промоцията е валидна за м. ноември 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/108548/yonizator-i-aromatizator-za-doma

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108547/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Бидета – електронно биде
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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/108546/bideta--elektronno-bide

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/108545/ultrazvukova-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,
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0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108544/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.
http://obiavidnes.com/obiava/108543/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/108542/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108541/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
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/108540/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

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
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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/108539/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр
Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр - мини спа джакузи за ефективен масаж и почистване на
Вашите крака. Работи с топла вода, поддържа постоянна температура. Съчетава хидро и вибрационен масаж с
акупресура и рефлексотерапия, плюс педикюрни процедури за ексфолиране и почистване на петите и ходилата. Лесно,
удобно и само за 10-15 минути Вие ще можете всяка вечер, след като се събуете у дома, да направите щастливи не само
краката си, но да влеете топлина и енергия на цялото си тяло и да забравите умората, натрупана през деня. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108538/vibro-hidromasajno-djakuzi-za-kraka-s-pristavki-za-pedikyur

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/108537/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Eлектрически ботуш от ТехноМаг
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/108536/elektricheski-botush-ot-tehnomag

Детективска Агенция Инкогнито-Частен Детектив-Пловдив
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/108535/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv-plovdiv
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Д
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
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/108534/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-blagoevgrad-petrich-sandanski

Инкубатори напълно автоматични !!!
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/108533/inkubatori-napylno-avtomatichni-

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
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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/108532/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
- 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
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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/108531/bulgarian-for-foreigners

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 .
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/108530/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.
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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/108529/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/108528/ezikovi-kursove

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/108527/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

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/
www.doxy100.wix.com/metaldetector
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
http://obiavidnes.com/obiava/108526/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
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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: 25.11.2015г. 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/108525/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/108524/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
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: 23.11.2015г. 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/108523/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
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:
24.11.2015г. 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108522/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – първо ниво
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: 25.11.2015г.
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/108521/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – за средно напреднали
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:25.11.2015г.
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/108520/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

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: 25.11.2015г. 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/108519/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
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румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 12.01.2016г.
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108518/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен 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 – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
25.11.2015г
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/108517/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

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 – 28.11.2015 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/108516/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 15.30 часа. Начало на
курса: 22.11.2015г. Цена: 100лв.
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/108515/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/108514/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.
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/108513/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по 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 – събота от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 28.11.2015г. 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/108512/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Съботен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка събота от 10.00 до 13.00, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало 23.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/108511/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Съботен курс по португалски 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: 28.11.2015г
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/108510/syboten-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Дневен курс по португалски за начинаещи
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: 18.11.2015г
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/108509/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108508/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2
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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.
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/108507/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: 24.11.15г.
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/108506/kurs-po-frenski-ezik--b2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
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: 24.11.15г.
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/108505/kurs-po-frenski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
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
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: 28.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
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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/108504/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански 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 (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
25.11.2015г.
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/108503/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

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 – 23.11.2015г.
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/108502/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

Страница 38/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

http://obiavidnes.com/obiava/108501/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B1. 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 веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
28.11.2015г.
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/108500/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b1

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/108499/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
предназначен за ученици от 2-ри до 6-ти клас. Работи се по системата Uso de la gram
http://obiavidnes.com/obiava/108498/kurs-po-ispanski-ezik-za-deca

Мебели по поръчка София
Ние сме производители на мебели по поръчка с дългогодишен опит. Обзавеждаме частни домове, ресторанти, магазини,
офиси и др. За всяка поръчка изготвяме индивидуална оферта. Снемаме размери. Клиентът си избира материалите,
цветовете, обков. Изработваме мебелите, доставяме ги и ги монтираме. Предлагаме Ви възможност да се обзаведете
според Вашия вкус и нужди. Даваме гаранция 2 години на нашите мебели. Доверете ни се!
http://obiavidnes.com/obiava/108497/mebeli-po-porychka-sofiya

Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
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Контакти

Телефон и факс:
00359 82 823138
Мобилни телефони:
00359 889 819 102
00359 899 819 102
0040 744 221 138
0040 767 159 717
Ел. поща на кантората:
d_marinow71@abv.bg

Уебсайт на кантората:
http://www.bulgaria-lawyer.com
Skype:
denislav_marinov
http://obiavidnes.com/obiava/108496/registraciya-na-tyrgovski-drujestva--ood-eood--v-rumyniya

Услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg

Страница 40/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

http://obiavidnes.com/obiava/108495/uslugi-v-oblastta-na-ustnite-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Преводач и екскурзовод от/на Румънски език на територията на Румъния
Преводач и екскурзовод от/на Румънски език на територията на Румъния. Придружаване при бизнес и търговски срещи,
преговори, семинари и изложения. При предварителна заявка се прави хотелска резервация, посрещане, настаняване,
изпращане, шофьор и моторно превозно средство.Проучване и издирване и анализ на бизнес партньори. Индивидуални
туристически разходки с екскурзовод на български език
Телефони за контакат:
Контакти
Телефон и факс:
00359 82 823138
Мобилни телефони:
00359 889 819 102
00359 899 819 102
0040 744 221 138
0040 767 159 717
Ел. поща на кантората:
d_marinow71@abv.bg
Уебсайт на кантората:
www.bulgaria-lawyer.com
Skype:
denislav_marinov
http://obiavidnes.com/obiava/108494/prevodach-i-ekskurzovod-otna-rumynski-ezik-na-teritoriyata-na-rumyniya

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/108493/30-50-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/108492/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Lichensed - Спрей за нос ОВЛАЖНЯВА И ПРЕДПАЗВА НОСНАТА ЛИГАВИЦА
УКАЗАНИЯ: Lichensed® Спрей за нос е медицинско изделие, предназначено за почистване на носната кухина. Продуктът
съдържа физиологичен разтвор, който благоприятства насалната деконгесия (отстраняването на секрети от носната
кухина) и улеснява дишането. Присъствието в него на патентованата формула на Lichensed® осигурява комфорт и
облекчава възпалението на носа: благодарение на бариерния ефект, дължащ се на полизахаридния компонент, продуктът
овлажнява и предпазва носната лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и чаено дърво придават на Спрея за нос
приятен балсамов и освежаващ ефект.
http://obiavidnes.com/obiava/108491/lichensed---sprey-za-nos--ovlajnyava-i-predpazva-nosnata-ligavica

Имунохелт Форте
За здрава имунна система
Хранителна добавка
Имунохелт Форте е иновативна формула, която допринася за нормална функция на имунната и дихателната система.
Допринася за нормалното състояние на телесната температура.
Съставки: лактоферин; екстракт от плода на черен бъз; инозитол; ацерола на прах; бета глюкани; цинков хлорид;
пречистена вода; стабилизатор; глицерин; коннсервант: калиев сорбат; регулатор на киселинността: монохидратна
лимонена киселина.
Препоръчителен прием:
- за деца до 12 г. - 5 мл
- за деца над 12г. и възрастни - 10 мл
При нужда, приемът при възрастни може да се увеличи до 15 мл дневно.
http://obiavidnes.com/obiava/108490/imunohelt-forte

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Хранителна добавка
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/108489/abo-d-abovit---sprey-15-ml

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/108488/ksanacid-hranitelna-dobavka-pri-stomashni-kiselini-zashtitava-ligavicata

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
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елементи. Съдържа също Карамфил, който спомага за храносмилателните процеси.
http://obiavidnes.com/obiava/108487/vadolaks-sys-sena-zyrnastec-aloe-i-reven

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/108486/lichensed---balsamov-sirop-za-vyzrastni

Спортни екипи за футбол
Тук ще намерите информация за предлаганите от нас екипи за различните видове спорт.
Екипите за футбол, баскетбол, тенис, волейбол и др. могат да бъдат изработени от различни видове плат в зависимост
от спорта, за който са предназначени. Предлагаме полиестерни, Climatech, Climatech+ (бързо съхнещи) и еластични
материи. Повече информация за платовете можете да намерите в информацията към всеки модел.
http://obiavidnes.com/obiava/108485/sportni-ekipi-za-futbol

Видео Наблюдение
Видеонаблюдение и системи за сигурност директен внос и дистрибуция на продуктите. При изграждането на системите
за видеонаблюдение, основно значение има проектирането на една цялостна концепция за изграждането на цялостно
решение, което да бъде оптимизирано използваното обурдване – камери, DVR, NVR, обективи и инфраструкура които са
в основата на успешно реализиран проект. В електронният ни магазин сме опитали да подберем и предоставим на Вас
най - изгодните продукти за видеонаблюдение, които се предлагат в момента на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/108484/video-nablyudenie

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/108483/mebeli-vtora-upotreba

Пакет "Остани 3 Плати 2"
Специално предложение за дните от неделя до четвъртък валидна от 01-ви ноември до 30-ти ноември 2015 г.!
2 нощувки + 1 нощувка подарък, 2 закуски + 1 закуска подарък, ползване на финландска сауна
Вместо за 129,00 лв. само за 85,00 лв. на човек
Обичате ли да се разхождате в планината? Да вдъхвате чист въздух и свеж аромат на трева, на планински цветя, на
борова гора? Подарете на Вас и любимия си човек едно екзотично пътуване в Троянския балкан сред есенната свежест и
балканско гостоприемство. Изживейте емоция сред море от багри и цветове! Насладете се на всичко това само в Хотел
Каза Арт.
Ексклузивна ОФЕРТА „Остани 3 плати 2”
Вместо за 128,00 лв. само за 85,00 лв. на човек в двойна стая.
Горепосочената цена е на човек при двойно настаняване и включват:
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2 нощувки + 1 нощувка подарък
2 домашно приготвени закуски + 1 закуска подарък от вариантите "Селска идилия", "Вечна младост" или "Прекрасно
утро"
Ползването на финландска панорамна сауна
Предварителна резервация на телефон 06952/ 24 74 или 0889 50 81 49
Офертата е валидна в дните от неделя до четвъртък
Офертата не важи през празничните дни!
Доплащане за дете от 4 до 12 години - 30,00 лв. за 3-те нощувки /включва нощувки + закуски/
Доплащане за трети възрастен на допълнително легло 50,00 лв. за 3-те нощувки /включва нощувки + закуски/
ДОБРО НАСТРОЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ С ДЕТЕГЛЕДАЧКИТЕ НА АРТ ХОТЕЛ КАЗА АРТ
За улеснение на родителите и удоволствие на всички деца Арт хотел Каза Арт предлага възможност за ангажиране на
детегледачка.
Осигуряваме незабравими емоции на Вашите деца в Детския кът на Каза Арт с детегледачка с предварителна заявка от
Ваша страна.
Цена на дете за 1 час - 10,00 лв.; за 2 часа -16,00 лв.
При две деца от едно семейство, второто плаща 5,00 лв. на час.

Радваме се да Ви посрещнем лично!
Ваши Биляна, Пламен и екипът на семеен хотел Каза Арт!
Орешак ул. Стара Планина 44
тел.0889508149 или 06952/24-74
артхотел
мебели & интериор
www.arthotel.bg
http://obiavidnes.com/obiava/108482/paket-ostani-3-plati-2

Инкубатори и терморегулатори на 0988886086
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/108481/inkubatori-i-termoregulatori-na-0988886086

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА 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,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,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
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http://obiavidnes.com/obiava/108480/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v

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/108479/chehiya---nabira-rabotnici-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/108478/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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
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Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/108477/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/108476/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/108475/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
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;
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- 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/108474/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

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/108473/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
http://obiavidnes.com/obiava/108472/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)
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ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/108471/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

Шивачки - САЩ
Позиция – Шивачки
Локация –Nantucket (остров в близост до Бостън) / САЩ
Заплащане – $15 на час
Изисквания:
Опит – Задължителен
Език – Английски език
За повече информация:
Тел.0700 800 77 *На цената на 1 градски разговор
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/108470/shivachki---sasht

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование

Страница 48/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108469/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108468/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
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Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/108467/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

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
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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
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/108466/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
http://obiavidnes.com/obiava/108465/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
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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
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/108464/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Йонизатор и ароматизатор за дома
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс Подарък 10 мл Етерично масло Ареон!
Промоцията е валидна за м. ноември 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/108463/yonizator-i-aromatizator-za-doma

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/108462/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/108461/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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
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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/108460/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

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/108459/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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки "Слънчев дом"!
Промоцията е валидна за м. ноември 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/108458/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108457/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Страница 53/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

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/108456/ultrazvukova-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/108455/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

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/108454/30-50-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/108453/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Овлажнители – различни модели
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
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Овлажнител на въздух за деца "МИКСИ"
18-часов автономно работещ ултразвуков овлажнител на въздух за детски затворени помещения. Специално създаден за
бебета и деца, страдащи от респираторни проблеми, за денонощно осигуряване на необходимата влажност на въздуха в
стаята. Системата на уреда разпръсква атомизираните частици на водата под формата на студена мъгла, която
осигурява желаното съдържание на влага, т.е. когато излиза от уреда парата прилича на лека мъгла. Идеален за
получаване на среда с приятна влажност между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от дихателни инфекции е сведен
до минимум. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/108451/ovlajnitel-na-vyzduh-za-deca-miksi

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108450/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

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/108449/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

Сауна за лице и инхалатор за нос и 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/108448/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Магнитен подавач „Трета ръка”
Магнитен подавач „Трета ръка” - служи за захващане на малки метални предмети, които трябва да си самоподавате по
време на работа (пирони, винтове, шайби, отверки, клещи и др. подобни), за да могат да са свободни и двете ви ръце по
време на работа. Подходящ е за подарък за мъж – хем забавно, хем полезно! Цена: 9 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/108447/magniten-podavach-treta-ryka
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Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips 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/108446/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

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/108445/infrachervena-nastolna-lampa-za-nagrevki-pri-sinuzit

Прехвърляне и продажба на фирми,Продажба на дялове,продажба на фирми със задължения.
Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Ние знаем как да Ви представим успешно и свържем с най –
подходящия партньор или инвеститор да изкупи и придобие Вашият бизнес фирма.
Прехвърляне и продажба на фирми,Продажба на дялове,продажба на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
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.
Investconsult Group
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0886072288 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/108444/prehvyrlyane-i-prodajba-na-firmiprodajba-na-dyaloveprodajba-na-firmi-sys-zadylje

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Ние знаем как да Ви представим
успешно и свържем с най – подходящия партньор или инвеститор да изкупи и придобие Вашият
бизнес фирма.
Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Ние знаем как да Ви представим успешно и свържем с най –
подходящия партньор или инвеститор да изкупи и придобие Вашият бизнес фирма.
Прехвърляне и продажба на фирми,Продажба на дялове,продажба на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
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.
Investconsult Group
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0886072288 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/108442/konsultantskibiznes-uslugi-pokupka-i-prodajba-na-biznes-nie-znaem-kak-da-vi-pre

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/108441/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Курсове и уроци по италиански език в Пловдив
Курсове по италиански език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по италиански език в
Пловдив и областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/108440/kursove-i-uroci-po-italianski-ezik-v-plovdiv

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.
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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/108439/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/108438/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,
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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.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108437/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
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;
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/108436/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108435/masajna-kushetka-magicpro-2

Курсове и уроци по италиански език в Пловдив
Курсове по италиански език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по италиански език в
Пловдив и областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
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http://obiavidnes.com/obiava/108434/kursove-i-uroci-po-italianski-ezik-v-plovdiv

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 магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/108433/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Най-добрите цени на интериорни врати
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://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/108432/nay-dobrite-ceni-na-interiorni-vrati

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/108431/blindirani-vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

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/108430/30-50-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
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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/108429/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Google разработва дрон за куриерски услуги
Google планира изграждането на флот от дронове, с който да предлага куриерски услуги. Проектът се нарича "Wing"
(Крило) и е последната разработка на технологичната лаборатория Google X lab, която работи и по проект за
безпилотни автомобили
http://obiavidnes.com/obiava/108428/google-razrabotva-dron-za-kurierski-uslugi

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/108427/mebelen-magazin-v-plovdiv

Флорист в Пловдив
Добре дошли в света на бутик" Лизиантус" с флорист Нина Йотовска, място, където красотата на цветята и
уникалността на идеите завладяват всички ваши сетива. Един свят, примамващ със своите багри, екзотичност и
професионализъм. Флористката Нина Йотовска е живяла и завършила своето обучение в Унгария. Тя е млада, креативна
и амбициозна, следваща световните модни тенденции в областта на флористиката, като продължава участието си в
международни семинари. Нейната мечта е да постигне върховете в професионалното си развитие. Тя обожава
професията си и чрез нея изразява своите емоции, стремежа си към красота, хармония и съвършенство.
http://obiavidnes.com/obiava/108426/florist-v-plovdiv

Фирма за дограма
АЛЕКСАНДРА - 04' ' ЕООД е специализирана фирма за производство, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма,
щори, гаражни врати, противонасекомни мрежи. Профилите с които работим, са следните:
Немски петкамерни PVC профили, , TROKAL' '
Български четири и петкамерниPVC профили VIVAPlast
Алуминиеви профили, , ALTEST' ' и, , ETEM' '
http://obiavidnes.com/obiava/108425/firma-za-dograma

Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.
С подочистачката може да се справи дори и най-малкият член от семейството
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Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му 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.
Малка, лека, супер маневрена ,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/. Цена 49лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/108424/podochistachka-za-byrzo-i-lesno-pochistvane-na-doma

Картини Петров - Български Художник!!!
Дамян Петров е български художник, завършил Национална Художествена Академия, където е специализирал в
живописта и по-специално в пейзажа. Художникът рисува пролетни, летни, есенни и зимни картини с маслени бои, върху
ленено платно. Това води до богатство и плътност на картината, а дълбочината на цветния тон, придават
изразителност на пейзажа. Всички творби, закупени онлайн от Картини Петров имат сертификат за автентичност.
http://obiavidnes.com/obiava/108423/kartini-petrov---bylgarski-hudojnik

Циклене на паркет с нови лентови и дискови машини
ШЛИФОВАНЕ НА ПАРКЕТА
Паркетът се счита за най-добрoтo подово покритие с годините. С времето обаче ,като всяко едно нещо губи блясъка си
и е необходимо де се изцикли.
Има такава операция,която е упомената като шлифоване на паркет.Чрез шлифоването на паркет се изравняват
паркетните дъски.
Съществуват два вида машини.Валова и дискова машина. Валовата машина служи за грубо шлифоване на паркета,но
проблема при нея е, че тя остава следи от нанесената шкурка.
Съответно колкото по-груба е шкурката толкова настилката ще изглежда по груба.
Затова е необходимо да се обработва с по-фина шкурка,тогава идва ред на дисковата машина.Това представлява
операция,която един вид финализира с най-фина шкурка номер-120.
Процедурата с дискова машина служи да минимализира драскотините по пода и да при даде идеален вид.Получили сме
равни и гладки основи.
Преимуществото на този вид техники е ,че почти идеално изравняват разстоянията на отделните дъски.
Когато всичко това приключи идва ред на лакиране или омасляване.
http://obiavidnes.com/obiava/108421/ciklene-na-parket-s-novi-lentovi-i-diskovi-mashini
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Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/108420/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/108419/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/108418/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
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 Индивидуален 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/108417/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Страница 64/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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
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
.
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.
ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/108416/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie
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Френски език първо ниво- за начинаещи
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
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/108415/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
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
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 .
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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/108414/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Интериорни врати на ниски цени!
Само при нас и само сега ниски цени на интериорни и входни врати.Богато разнообразие от цветове и модели.Посетете и
и в интернет: www.vrati-dobrich.com
http://obiavidnes.com/obiava/108413/interiorni-vrati-na-niski-ceni

Стъклен протектор от закалено стъкло (Tempered glass) сигурна защита за Вашия телефон
Протектор
от
закалено
стъкло
(Tempered
glass)
за
Samsung,Apple
iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и др
Защитно стъкло, което предпазва дисплея на смартфона ви от надраскване или удар на атрактивна цена
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/108412/styklen-protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-sigurna-zashtita-za-vashiya-te

Аксесоари за телефони
Е-магазин предлага аксесоари за GSM за Samsung,Apple iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и
други водещи марки
Разнообразие от аксесоари за телефони на атрактивни цени !
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/108411/aksesoari-za-telefoni

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:
- 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/108410/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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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/108409/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/108408/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
http://obiavidnes.com/obiava/108407/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/108406/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:
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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/108405/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/108404/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/108403/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език 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 „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/108402/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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/108401/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

МИНИ ПИНЧЕР - момченца и момиченца
Продавам мини пинчери - 2 момиченца и 2 момченца. Хранят се самостоятелно. Малките са обезпаразитени вътрешно и
външно. Имат поставена ваксина. Много са игриви и забавни. Мини пинчерите са жизнени, темпераментни, бдителни
кучета, с развит интелект. Те са издръжливи, верни и привързани към стопаните си. Много са любвеобилни към деца.
Имат специфична "танцуваща" походка, която ги прави неповторими. Те са идеални за обитатели на малки жилища,
защото могат да задоволят нуждите си от движение на ограничена площ. Мини пинчера е перфектен избор за домашен
любимец!!!!!
Цени от 150 до 200лв.
http://obiavidnes.com/obiava/108400/mini-pincher---momchenca-i-momichenca

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/108399/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/108398/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/108397/italianski--ezik--individualno-obuchenie
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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/108396/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/108395/individualno-obuchenie

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/108394/predstoyasht-kasting-sezon-2016

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

ГОТВАЧ(КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)
СЕРВИТЬОР(КА)
БАРМАН(КА)
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o КАМЕРИЕРКА
o ГРАДИНАР(КА)
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
CYPRUS@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/108393/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/108392/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

Проектиране и изпълнение на вътрешни преустройства и интериорен дизайн
3D ВИЗУАЛИЗИРАНЕ на интериор и екстериор, цялостни дизайнерски решения и проектиране на кухня, спалня, дневна,
баня, детски стаи, гардероб, спалня. Изпълняваме поръчки и от разстояние.
http://obiavidnes.com/obiava/108391/proektirane-i-izpylnenie-na-vytreshni-preustroystva-i-interioren-dizayn

Ремонт на пластмасови волани (без претапициране)
-

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/108390/remont-na-plastmasovi-volani-bez-pretapicirane

Автоинтериорни и авторемонтни 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/108389/avtointeriorni-i-avtoremontni-uslugi
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специализирана в изготвянето на а 3D проекти за интериорен дизайн
Дизайнерска фирма, специализирана в изготвянето на а 3D проекти за интериорен дизайн и тяхното
реализиране:апартаменти,къщи,барове,клубове Нашата мисия е да направим дома ви неповторим. Никога не използваме
вече готови идеи за интериорен дизайн и не повтаряме вече създадена визия.жилища, офиси, заведения, магазини, хотели
Не си мислете, че ще спестите пари като се заемете сами с тази задача.
Ще разпределим правилно бюджета ви – знаем къде какво се предлага и колко струва. За добър краен резултат е важно
желанията и финансовият ресурс да съвпаднат.
Нервите около един ремонт са големи. Ще се лутате по магазините и ще търсите майстори. Ще ви обясняват кое колко
струва и с какво е по-добро. За нас това е ежедневие.
http://obiavidnes.com/obiava/108388/specializirana-v-izgotvyaneto-na-a-3d-proekti-za-interioren-dizayn

Проектиране и изпълнение на вътрешни преустройства и интериорен дизайн
» Заснемане на обект, който подлежи на интериорно обзавеждане.
» Зониране, определяне на ходови линии и мебелна аранжировка. При необходимост се представят разгъвки на стените и
визуализация на помещенията.
» Идеен проект и цялостно решение на осветление. Позициониране на ел. инсталация (местоположение и изводи).
Монтажни схеми. Избор на контакти, ключове и подобна техника. Избор на осветителни тела и системи.
» Позициониране на ВиК инсталация (местоположение и изводи). Монтажни схеми. Идеен проект на санитарни
помещения. Избор на санитария, плочки и бански мебели.
» Цялостно решение и избор на цветови климат при зададения обект (под, стени, тавани).
» Цялостно решение и избор на материалите при зададения обект (под, стени, тавани).
» Цялостно решение и избор на интериорен текстил при зададения обект (завеси, щори, дамаски, килими).
» Идеен проект на мебелировка и избор на мебели. Проект на корпусни мебели, кухня и конструктивни чертежи.
Монтажни схеми.
» Идеен проект на всички гипсокартони за зададения обект.
» Избор на декоративни елементи и аксесоари за зададения обект.
http://obiavidnes.com/obiava/108387/proektirane-i-izpylnenie-na-vytreshni-preustroystva-i-interioren-dizayn

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/108386/30-50-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.
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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/108385/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/108384/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

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/108383/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Онлайн магазин за тунинг части и авто аксесоари
Ние сме компания за автомобилен визуален и силов тунинг, предлагаща качествени тунинг аксесоари от водещи
немски,тайвански и китайски производители.
Обхвата на марките и моделите, за които предлагаме тунинг авточасти се разширява,а клиентите останали доволни от
това което предлагаме са все повече!
http://obiavidnes.com/obiava/108382/onlayn-magazin-za-tuning-chasti-i-avto-aksesoari

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
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
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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/108381/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
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
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.
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
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/108380/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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

Страница 75/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 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
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/108379/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА
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/108378/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura-bez-komi

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/108377/kachestveni-interiorni--i-vhodni-vrati-na-super-ceni
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Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични !!!
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/108376/izberi-kachestvo-a-ne-cena-vij-predi-da-platish--inkubatori-napylno-avtomati

Дървесен пеллета от бор
Ние сме украински производител на дървесна пелеты от бор. Мощност на нашето производство на 800 тона месечно.
Ние произвеждаме пелеты с диаметър 6 мм, пепел до 0,8%, 4900 – 5400 kcal/kg, разфасовка биг бягане, чанта за 15 кг. са
Готови да доставят нашите продукти в пристанище Варна.
Ще отговорим на всички Ваши въпроси по имейл flpsidorov@gmail.com в viber +380975776324, Skype: seergey36
Каним за сътрудничество!
http://obiavidnes.com/obiava/108375/dyrvesen-pelleta-ot-bor

Стажант - „restaurant manager”
Луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция „restaurant manager”.
Стажът е платен: $8/час с продължителност 12 месеца. Осигуренa e квартира за $275/ месец. Изисквания: отличен
англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и
ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/108374/stajant---restaurant-manager

Стажантско място по мениджмънт в Ню Йорк Сити
Бутик за интериорен дизайн в града на светлините Ню Йорк Сити обявява стажантско място по мениджмънт.
Стажът е подходящ за хора, които искат да постигнат развитие и кариера и е с продължителност 12 месеца. Града е с
изключително висок стандарт дори и за самите американци. Това не е добра опция за тези, които се опитват да
използват предоставената възможност просто и само, за да спечелят пари. Стажът е изключително динамичен и е
подходящ за хора, които обичат забързаното ежедневие и ритъма на града, който не спи- многомилионен магнетичен
град с много възможности и страхотни преживявания, но не се впечатлявайте от екшън филмите, Ню Йорк е град с
много ред и ниска престъпност. Ню Йорк привлича и с невероятните си възможности за допълнително образование и
развитие в кариерата. Десетки колежи и университети, съобразявайки се с ритъма на живот в града предлагат вечерни
курсове за допълнителна квалификация. Стажантите имат възможност да спестят пари и да помислят за допълнитени
дипломи, които биха били престижни и в България и в Европа.Стажът е платен: $500/месец с продължителност 12
месеца. Осигурени са безплатна квартира, транспорт, мобилен телефон, кола при необходимост и ако стажантът е
шофьор. Изисквания: отличен английски език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в
областта на мениджмънта и икомономиката, опит в областта е предимство, позитивно житейска нагласа, умение за
работа в екип, поне начална компютърна грамотност, издържливост при дълги работни часове, приветливо отношение
към клиенти, колеги, чувство за подреденост, готовност да се започне от най- ниското ниво във фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/108373/stajantsko-myasto-po-menidjmynt-v-nyu-york-siti

Стажант - „restaurant manager”
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място към ресторантската си част за позиция
„restaurant manager”. Локацията е известна като „тропическият рай на Флорида“ и привлича хиляди туристи с приказни
пейзажи и невероятна магическа атмосфера. Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца. Компанията
съдейства за намирането на квартира. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или
завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/108372/stajant---restaurant-manager

Интериорни врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
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Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/108371/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv

Стажант - „restaurant greeter”
Ресторант към известна хотелска верига в столицата на САЩ Washington DC обявява стажантско място за позиция
„restaurant greeter”. Стажът е платен: $16/час с продължителност 12 месеца. Осигурено е съдействие за квартира.
Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на
хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/108370/stajant---restaurant-greeter

Стажант - „restaurant manager”
Луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция „restaurant manager”.
Стажът е платен: $8/час с продължителност 12 месеца. Осигуренa e квартира за $275/ месец. Изисквания: отличен
англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и
ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/108369/stajant---restaurant-manager

Reno clio
Колата е обслужена, регистрирана с винетка и застраховка, гуми зимни. Готова е за каране
http://obiavidnes.com/obiava/108368/reno-clio

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка за всички видове изпити по Рисуване в Националната художествена
академия/1 - ви изпит/, съдействие за консултации за 2 - ри изпит по специалността в НХА и при необходимост
подготовка на портфолио; изпит по Живопис в НХА; подготовка за кандидатстване с изобразително изкуство в
Софийски университет, както и подготовка на портфолио при кандидатстване в НБУ или университет в чужбина.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера. Уроците се провеждат неделя по
график : цената е 20 лв. за 4 астрономически часа.
http://obiavidnes.com/obiava/108367/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Къща за гости Стамболов
Къща за гости Стамболов Велико Търново предлага компилация от безплатни услуги за комфорта на своите гости:
Безплатен паркинг – безценно , безплатно сутрешно кафе , безплатен високоскоростен интернет и безплатен каталог
със забележителностите на историческо Велико Търново . Цените са достъпни – от 15 до 25лв на човек .Стаите са
оборудвани с климатик, санитарен възел , кабелна телевизия .Заповядайте в центъра на историята на град Велико
Търново .
http://obiavidnes.com/obiava/108366/kyshta-za-gosti-stambolov

Интериорни и блиндирани врати
Нови модели входни интериорни врати на изключителни цени! Можете да разгледате и другите неустоими предложения
в сайта ни. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес бул. 8-ми Приморски Полк, Полигона над плувния басейн по
посока ж.к. Виница
Тел: 052/493-684
Моб: 0899/691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.vrati-abc.com
http://obiavidnes.com/obiava/108365/interiorni-i-blindirani-vrati
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Уроци, методи и стратегии за изграждане на собствен онлайн бизнес.
Безценни съвети и трикове за гарантиран успех, стъпка по стъпка.
Полезни източници, връзка с партньори и др.
Финансова независимост! :)
CASHWAY ONLINE e уникален наръчник, комбинация от най-добрите методи, трикове, начини, съвети и стратегии за
успешен онлайн бизнес.
Ако имаш желание да се развиваш в сферата на онлайн бизнесът, достатъчно мотивиран си да успееш и нямаш време за
губене – закупи си съветникът на CashWay Online. Той е ключът към успеха, който търсиш. Той ще ти помогне да
реализираш идеите си. Той може да ти осигури луксозен живот и финансова стабилност. Само срещу 9,99 лева ще
получиш всичко това, от което се нуждаеш! Необходимите насоки и съвети за старт в онлайн бизнесът, за които по
принцип са нужни години да ги научиш, но с помощта на видео уроците, ясно написаните текстове и всичко останало,
което ще получите в пакетът, ще успеете в рамките на няколко дни да научите за всички тайни в онлайн бизнесът.
Разбери как да изкарваш няколко пъти над средната заплата работейки по 3-4 часа на ден от вкъщи! В наръчникът на
CashWay Online ще получиш всичко на готово – подробно обяснена информация, стъпка по стъпка, която ще ти
гарантира успеха!
Онлайн наръчникът ви предлага няколко възможности за успех, от които може да изберете тази, която ви се струва
най-подходяща за вас. В него са описани подробно методите за успех . CashWay Online ще ви покаже как да се
възползвате от огромните интернет ресурси и възможности за бизнес със световноизвестни компании.
Това е една чудесна възможност, която помага на хората да работят от дома си вече повече от 6 години. Защо да не се
включите и Вие в най-добрите и най-големите компании в Интернет.
Може да го заявите на е-мейл: cashwayonline@gmail.com , като изпратите:
трите имена; е-мейл, телефон, област, община, населено място, адрес и къде желаете да ви го доставят: във вашия дом,
офис или до офис на Еконт;
http://obiavidnes.com/obiava/108364/udobniyat-nachin-za-pravene-na-pari-ot-doma

Lichensed - таблетки за смучене
Предпазва гърлото, облекчава раздразненията
Lichensed® таблетки за смучене е медицинско изделие, предназначен да облекчава дразненето в гърлото, свързано с болка,
парене и затруднения при преглъщане. Новаторската формула действа като преграда и създава защитен слой, който
покрива устната кухина и я защитава от контакт с външни дразнещи фактори. Той е обогатен с екстракт от Алое
Вера, който помага да се поддържа овлажняването на лигавицата. Lichensed® таблетки за смучене облекчава
неприятните симптоми в случай на възпалено гърло.
Съставки: Lichensed® /Cetraria islandica, Unicaria tomentosa, Propolis, Drosera rotundifolia/, Aloe barbadensis гел.
http://obiavidnes.com/obiava/108363/lichensed---tabletki-za-smuchene

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Хранителна добавка
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/108362/abo-d-abovit---sprey-15-ml

Имунохелт Форте
За здрава имунна система
Хранителна добавка
Имунохелт Форте е иновативна формула, която допринася за нормална функция на имунната и дихателната система.

Страница 79/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.11.2015

Допринася за нормалното състояние на телесната температура.
Съставки: лактоферин; екстракт от плода на черен бъз; инозитол; ацерола на прах; бета глюкани; цинков хлорид;
пречистена вода; стабилизатор; глицерин; коннсервант: калиев сорбат; регулатор на киселинността: монохидратна
лимонена киселина.
Препоръчителен прием:
- за деца до 12 г. - 5 мл
- за деца над 12г. и възрастни - 10 мл
При нужда, приемът при възрастни може да се увеличи до 15 мл дневно. Разклати преди употреба. Да не се превишава
препоръчителният дневен прием. Не е заместител на разнообразното ежедневно хранене.
Не съдържа изкуствени оцветители и подсладители. Не съдържа глутен.
http://obiavidnes.com/obiava/108361/imunohelt-forte

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
Имате нужда от повече уют за вашия дом ?
Тогава, заповядайте при нас!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много добри цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107792/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar

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/108360/ksanacid

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/108359/vadolaks-sys-sena-zyrnastec-aloe-i-reven

Курсове и уроци по испански език в Пловдив
Курсове по испански език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по испански език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/108358/kursove-i-uroci-po-ispanski-ezik-v-plovdiv
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Курсове и уроци по испански език в Пловдив
Курсове по испански език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по испански език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/108357/kursove-i-uroci-po-ispanski-ezik-v-plovdiv

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/108356/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
http://obiavidnes.com/obiava/108355/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)
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ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/108354/rabota-v-gyrciya--sezon-2016

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/108353/30-50-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/108352/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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
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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
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)
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-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
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
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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
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.
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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.
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
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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.
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
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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 :
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
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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
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
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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.
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
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