ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.01.2016

Online проследяване на пратки към куриери
Онлайн проследяване на пратки към различни куриери. Изберете куриер и заредете страницата му или използвайте
директно търсене чрез номер на пратка/товарителница...
http://obiavidnes.com/obiava/110649/online-prosledyavane-na-pratki-kym-kurieri

Всякакви основни , частични жилищни ремонти и преустройства
Зидария, вътрешни и външни топлоизолации, машинна мазилка и замазка, машинно боядисване, хидроизолации, облицовка
с камък, замазка, гипсова мазилка и шпакловка, усвояване на тераси, обръщане на ъгли, сатен гипс, теракот, гранитогрес,
фаянс, колор кит, латекс, всякакви декорации и декоративни мазилки, боя, тапети, всякакви нестандартни изпълнения с
гипсокартон, окачени тавани, арки, скрито осветление, ВиК, Ел.инсталации, ОиВ и др .Оглед, безплатни консултации,
професионализъм, коректност, кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/110648/vsyakakvi-osnovni--chastichni-jilishtni-remonti-i-preustroystva

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110647/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110646/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110644/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
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Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110643/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110642/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Услуги и ремонт в дома и офиса на уреди
Ремонт и профилактика на почти всички електроуреди, вик инсталации в дома и офиса, само в JOBMIX.info за жителите
на град Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/110641/uslugi-i-remont-v-doma-i-ofisa-na-uredi

Обучение на ръководители на НАССР екипи
Специализирано професионално обучение на ръководители и членове на НАССР екипи. Получаване на сертификат при
завършването на курса.
Формат на обучението – дистанционен.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110640/obuchenie-na-rykovoditeli-na-nassr-ekipi

Ускорен курс за земеделски производители
Дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони-„Европа
инвестира в селските райони“. Необходимо е още за кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 и Директни плащания
2015-2020, както и за бенефициенти от предходния програмен период на ПРСР.
Формат на обучението – дистанционен.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110639/uskoren-kurs-za-zemedelski-proizvoditeli

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Погрижи се за себе си! Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация, Академия ЕЛЕА ще
съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110638/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Специализирани обучения
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Ускорен курс за консултанти, брокери и агенти на недвижими имоти,Ускорен курс за земеделски производители,Ценова
политика, цени и ценообразуване,Финансова етика,Разработване и управление на проекти,Здравословни и безопасни
условия на труд,Планирането в бизнеса,Бизнес комуникация и кореспонденция,Обучение на ръководители на НАССР екипи
и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110637/specializirani-obucheniya

Курсове по счетоводство
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,
Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се,Управление на разходите във фирмата,Предотвратяване на
измамите в счетоводството,Годишно счетоводно приключване.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.
http://obiavidnes.com/obiava/110636/kursove-po-schetovodstvo

Бизнес обучения
Основи на маркетинга,Конфликти и управление на конфликтите в организацията,PR за малкия и среден
бизнес,Управление в условията на криза,Обслужване на клиенти в търговията,Икономика и управление на малката и
средна фирма,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно
развитие на малък и среден магазин,Управление на риска,Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110635/biznes-obucheniya

Ако не знаеш, научи от нас
За практиката на хранителните добавки,Как се постига емоционално равновесие,Как да разпределяш времето си,Как да
освободиш творческото си мислене,Как да определиш и постигнеш целите си,Как да се справиш със стреса,Как да
промениш мисленето си, за да станеш богат човек,Как да изчистиш речта си от паразитни думи,Финансовата
грамотност е необходимост без алтернатива,Как да се държиш и да възпитаваш детето си,Как да придобиеш
професионална квалификация при доказан трудов стаж,За какво да внимаваш при постъпване на работа,Защита на
личната интелектуална собственост
и др.
Формати на обученията – присъствено и дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110634/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Курсове по туризъм и ресторантьорство
Мениджмънт в туризма, Кухнята и сервирането в малкия ресторант,Обслужващия персонал в туристическия
сектор,Организация в производството на храни и напитки,Организация в производството на хляб,хлебни и сладкарски

Страница 8/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.01.2016

изделия,Организация на обслужването в хотелиерството,Производство на кулинарни изделия и напитки,Обслужване на
заведения в обществено хранене,Организация на туризма и свободното време,Селски туризъм,Екскурзоводско
обслужване,Туристическа анимация и др.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110633/kursove-po-turizym-i-restorantyorstvo

Допълнителна квалификация
Невербални комуникации,Психология на продажбите,Техники за продажба и развиване на търговски умения,Какво трябва
да направим, когато напуска ключов служител,Квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки,Кризисен PR за малкия и среден бизнес,Основи на бизнес етикета и социалната комуникация и др.
Формати на обученията – присъствено и дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110632/dopylnitelna-kvalifikaciya

Професионално дистанционно обучение
Бизнес–услуги,Сътрудник в малък и среден бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар, Икономика и мениджмънт,Посредник
на трудовата борса,Сътрудник социални дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Дистанционните обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
http://obiavidnes.com/obiava/110631/profesionalno-distancionno-obuchenie

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/110630/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110629/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110628/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
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Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110627/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110626/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110625/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110624/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Сделки с търговски предприятия........................................
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
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Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110623/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД........................
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110622/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/110621/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110620/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни
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нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
http://obiavidnes.com/obiava/110619/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

На 56 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/110618/na-56-godini-sym-i-tyrsya-nadomna-rabotakoyato-dyrja-da-e-proizvodstvo

Търся работа като невъоръжена охрана
На 56 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 8 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 550 лева заплата НЕТО на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа дежурство - 72
почива.Искам,ако има възможност,да давам и допълнителни дежурства - един ден да почивам в седмица,ми е
достатъчно.
http://obiavidnes.com/obiava/110617/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 44 до 51 години
На 56 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/110616/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-44-do-51-godini

Инкубатори - Коледа отмина, промоциите не!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
Терморегулатор с PIC контролер и дистанционно управление https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/110615/inkubatori----koleda-otmina-promociite-ne

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно.
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МИР - МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2016г.
сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на: http://martenici-bg.com/ Приемаме
поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и 0898493205. Всички поръчки за
страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената
и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с
предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/110614/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno

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/110613/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/110612/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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
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Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110611/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
http://obiavidnes.com/obiava/110610/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/110609/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110608/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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/110607/masajna-kushetka-magicpro-2

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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110606/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
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Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна!Цена 35лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110605/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
http://obiavidnes.com/obiava/110604/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-без почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/110603/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya
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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/110602/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Тройно комбиниран уред за борба с гризачи
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – съвременно средство за ефективна борба с гризачите. Използва комбинирано
въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в
борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са
извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на
електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които преминават
кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва
и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110601/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-grizachi

Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа
Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки,
плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110600/ultrazvukov-ured-za-borba-s-grizachi-s-flash-lampa

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110599/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

Вибрационна пералня - мини Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110598/vibracionna-peralnya---mini-volkano

Електронни бидета
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - 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
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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/110597/elektronni-bideta

Активатор за жива и мъртва вода - 69.00 лева
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/110596/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda---6900-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110595/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110594/domashen-destilator-za-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
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/110593/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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
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http://obiavidnes.com/obiava/110592/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110591/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
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!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110590/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/110589/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
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Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110588/pokupka-i-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-adeadoodeood

Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване
и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
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 ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110587/investconsult-group-ltd-konsultantskibiznes-uslugi-pokupka-i-prodajba-na-bizne

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/110586/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/110585/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

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/110584/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110583/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110582/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110581/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

АО Солар - соларни модули за ел.захранване, проектиране, продажба, монтаж, поддръжка
Инсталираме за Вас качествени соларни панели на атрактвини цени. Предлагаме немски производители на автономни
инвертори, като предлагаме гаранционен и следгаранционен сервиз. Разработваме соларни инсталации за намаляване
сметки за ток.
http://obiavidnes.com/obiava/110580/ao-solar---solarni-moduli-za-elzahranvane-proektirane-prodajba-montaj-poddr

Кола под наем в София - Ивиго Рент а кар !!
Ние от Ивиго ще ви предоставим rent a car за всеки нужен случай. Разполагаме с кола под наем за вашата сватба,бал или
просто за наем. Заповядайте в сайтът ни www.ivigo.bg - най-добрите коли под наем в София!
http://obiavidnes.com/obiava/110578/kola-pod-naem-v-sofiya---ivigo-rent-a-kar-

Изследване остеопороза
Най - модерната апаратура за измерване на костна плътност във Варна
Най - бързата диагностика в Североизточна България
Най - ниска степен на облъчване
Единственият апарат в региона за изследване на пациенти с изкуствени стави
Оборудване на европейски производител
http://obiavidnes.com/obiava/110579/izsledvane-osteoporoza

Разнообразие от протектори от gsm-one.eu !!
Протектори за GSM на супер цени в онлайн магазин за GSM аксесоари GSM One. Предлагаме невиждано голямо
разнообразие от модели, както и бърза доставка за цялата страна. Очакваме ви на онлайн страницата ни.
http://obiavidnes.com/obiava/110577/raznoobrazie-ot-protektori-ot-gsm-oneeu-

fashion-shopbg.com - Детски дрехи !!
Fashion-shopbg.com ви предлага качествени дрехи за вашето дете! Много разнообразен избор от детски дрехи за всеки
сезон. Мястото от което можете да закупите топла дреха за вашето дете!
http://obiavidnes.com/obiava/110576/fashion-shopbgcom---detski-drehi-

credissimo - контакти и офиси !!
Бърз кредит при нужда от credissimo. Специални безлихвени планове за погасяване, бърз отговор, моментен трансфер на
парични средства. Заяви сега своите пари и онлайн на credissimo.bg. Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/110575/credissimo---kontakti-i-ofisi-

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
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химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110574/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110573/intenzivni-kursove-po-biologiya

Практичен стопер за вода от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110572/praktichen-stoper-za-voda-ot-tehnomag

Срещу твърдата вода - 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/110571/sreshtu-tvyrdata-voda---elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-b

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева/ Кана за алкална вода от ТехноМаг
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/110570/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva-kana-za-alkalna-voda-ot-tehnomag

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, 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
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е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110569/infrachervena-nastolna-lampa-za-nagrevki-pri-sinuzit

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110568/elektronni-bideta

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110567/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110566/domashen-destilator-za-voda

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. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110565/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
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/110564/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
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промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/110563/dregeri---alkoholni-testeri

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/110562/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110561/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/110560/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
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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/110559/individualno-obuchenie-po-grycki-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/110558/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

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/110557/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/110556/individualno-obuchenie-po-rumynski-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
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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/110555/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110554/turski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110553/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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/110552/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110551/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110550/nemski-ezik--individualno-obuchenie

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/110549/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/110548/italianski--ezik--individualno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/110547/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110546/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

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/110545/individualno-obuchenie

Камера, скрита във водоустойчив часовник 4GB
Това е първата по рода си скрита камера с която можете да снимате под вода с изключително висока резолюция на
записа.
С нея можете да правите аудио-видео записи в AVI формат с 640х480 пиксела и 30 кадъра в секунда или отделни снимки
1600х1200 в JPG. Вградената литиево-полимерна батерия с 280 mAh дава възможност за около 100 минути непрекъсната
работа.
Зареждането на батерията става чрез включения в комплекта адаптер или направо от USB порта на компютъра.
Времето за пълно зареждане е 3-4 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/110544/kamera-skrita-vyv-vodoustoychiv-chasovnik-4gb

Камера, скрита във водоустойчив часовник 4GB
Това е първата по рода си скрита камера с която можете да снимате под вода с изключително висока резолюция на
записа.
С нея можете да правите аудио-видео записи в AVI формат с 640х480 пиксела и 30 кадъра в секунда или отделни снимки
1600х1200 в JPG. Вградената литиево-полимерна батерия с 280 mAh дава възможност за около 100 минути непрекъсната
работа.
Зареждането на батерията става чрез включения в комплекта адаптер или направо от USB порта на компютъра.
Времето за пълно зареждане е 3-4 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/110543/kamera-skrita-vyv-vodoustoychiv-chasovnik-4gb

Многофункционален цифров аудио рекордер 4GB
Това е малък по размери, но притежаващ изключително много функции цифров аудио рекордер с 4GB карта памет,
елегантен дизайн и светещ цифров дисплей.
С този рекордер можете:
- да правите запис само с едно натискане на бутона.
- да записвате с гласова активация на устройството.
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- има три режима на запис LP ,SP и HP (LP е с най-ниско качество в ACT формат,SP е формата по подразбиране за
гласовата активация - WAV, в HP режим записва с високо качество в MP3 формат)
- устройството има FM радио с автоматична и ръчна настройка и възможност за запаметяване на радиостанциите.
- запис с вграден микрофон.
http://obiavidnes.com/obiava/110542/mnogofunkcionalen-cifrov-audio-rekorder-4gb

Професионален комплект аудио приемник-предавател
Комплект за подслушване, снабден с чувствителен микрофон, улавящ кристално ясно всеки звук във всяка посока и
чувствителен приемник с вграден високоговорител и възможност за включване на слушалки и външен аудио рекордер.
Работи на фиксирана честота в UHF обхвата.
Предавателя е с вградена презареждаема литиево-йонна батерия с време за работа от около 15 часа. Приемникът
работи с две AAA батерии които му позволяват до 24 часа работа. Разстоянието на което може да се използва е около
1000 м при пряка видимост или 300 - 400 м при наличие на прегради.
http://obiavidnes.com/obiava/110541/profesionalen-komplekt-audio-priemnik-predavatel

Устройство срещу загубване
С тази алармена система можете да бъдете сигурни, че никога няма да забравите или загубите важни за Вас неща.
Системата представлява безжични предавател и приемник. Когато предавателя се отдалечи на определено разстояние,
приемника започва да издава алармени сигнали.
С това устройство никога вече няма да се притеснявате, че ще загубите детето си в магазина, че ще се отдалечи
прекалено много от Вас домашния Ви любимец или че някой може да открадне портфейла, мобилния телефон, ключовете
и т.н. Работата с тази система е изключително лесна.
С помощта на потенциометър можете да зададете разстоянието над което да се задейства алармата в рамките от 1
до 20 м.
http://obiavidnes.com/obiava/110540/ustroystvo-sreshtu-zagubvane

Комплект безжични приемник и предавател на аудио-видео сигнали 1 W
С този комплект можете да излъчвате аудио-видео сигнала от вашите камери или други устройства на голямо
разстояние. Чувствителния приемник Ви дава възможност да приемете качествено сигнала на това разстояние и да го
включите към външен монитор или записващо устройство.
- Мощността на предавателя от 1W дава възможност да приемате сигнал на около 150 м при пряка видимост
- Можете да настроите приемника и предавателя на всеки един от стандартните четири канала
(CH1 - 2.414GHz, CH2 - 2.432GHz, CH3 - 2.483GHz, CH4 - 2.468GHz)
- Захранването е с адаптери за постоянно напрежение като можете да подадете захранване 0т 9 до 12V.
http://obiavidnes.com/obiava/110539/komplekt-bezjichni-priemnik-i-predavatel-na-audio-video-signali-1-w

Мощни 2 W безжични приемник и предавател на AV сигнали
Комплектът Ви дава възможност да изключите и приемете сигнал от различни аудио-видео източници на разстояние
около 300 м при пряка видимост. Настройте предавателя и приемника на един от стандартните четири канала (CH1 2.414GHz, CH2 - 2.432GHz, CH3 - 2.483GHz, CH4 - 2.468GHz) и можете да излъчвате и приемате сигнал от камера на 300
метра. Имате възможност да излъчите видео и стерео аудио сигнал. Захранването е с 12V адаптери, но можете да
използвате акумулатори с напрежение от 9 до 12 V.
http://obiavidnes.com/obiava/110538/moshtni-2-w-bezjichni-priemnik-i-predavatel-na-av-signali

Усилвател на GSM сигнал – 200 кв. м.
Ако имате проблем със сигнала на мобилния оператор то имате нужда от усилвател на GSM сигнал. Усилвателите на
GSM сигнали намират широко приложение в райони, в които покритието на мобилните оператори е слабо. Те повишават
силата на сигнала и по този начин увеличават времето за работа на батериите на мобилните телефони и намаляват
силата на излъчването на електромагнитни вълни от тях. Тези устройства са лесни за инсталация и работа.
Достатъчно е да поставите антените, да включите захранването и усилвателя е готов за работа. С монтираните
диоди лесно можете да се ориентирате дали захранването е включено и дали входната антена улавя сигнал. Подходящ е
за жилищни сгради, офиси, хотели и т.н. Може ефективно на покрие площ от около 200 квадратни метра.
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http://obiavidnes.com/obiava/110537/usilvatel-na-gsm-signal--200-kv-m

Антена за GSM усилвател (външна)
За ефективно покритие с GSM сигнал на желания район имате нужда от антена. Ако използвате усилвателя за открити
пространства трябва да използвате антена за външен монтаж. Такава антена Ви е необходима и ако приемате сигнала
на GSM оператора на открито.
http://obiavidnes.com/obiava/110536/antena-za-gsm-usilvatel-vynshna

Вътрешна антена за усилватели на GSM сигнал
При използване на усилвател на GSM сигнал в закрити помещения трябва да се поставят този тип антени. Могат да
работят с всички видове усилватели.
http://obiavidnes.com/obiava/110535/vytreshna-antena-za-usilvateli-na-gsm-signal

Усилвател на GSM сигнал – 2000 кв. м
С този усилвател на GSM сигнал имате възможност да покриете голяма площ със силен и качествен сигнал на мобилни
услуги. Той може ефективно да покрие 2000 кв. м. Подходящ е за големи хотели, жилищни и офис сгради като увеличава
силата на сигнала и по този начин удължава времето за работа на мобилните телефони и намалява вредното излъчване
от тях. За включването му не са необходими никакви специални умения и познания. Трябва да се включат приемна и
излъчвателна антена, да се включи захранването и усилвателя е готов за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/110534/usilvatel-na-gsm-signal--2000-kv-m

Компактен GPS тракер
Този компактен GPS тракер е изключително подходящ за проследяване на маршрута на движение на деца или домашни
любимци.
На задната страна на тракера има удобен отвор, през които можете да проврете колана на детето или каишката на
домашния любимец. В комплекта са включени колан и водонепроницаем калъф за да бъдете подготвени за всякакви
ситуации. С GPS06 имате възможност да следите маршрута на обекта по два начина: данните могат да се получават
на предварително зададен мобилен телефон под формата на SMS или чрез GPRS мрежата на мобилните оператори да
получите данните директно на компютър. Макар и малък по размери тракера има пълна функционалност, като аларма
за напускане на определен район, аларма за превишаване на определена скорост, аларма при движение и т.н.
http://obiavidnes.com/obiava/110533/kompakten-gps-traker

Скрита камера в стенен часовник
С тази камера, скрита в стенен часовник няма никога да се притеснявате дали ще имате батерия в нужния момент. Тя
се захранва с адаптер и по този начин непрекъснато е готова за снимане.
Стенния часовник има и дистанционно управление с което можете да контролирате функциите му.
Със софтуерния детектор на движение можете да снимате само тогава, когато има движение пред камерата на
часовника. Скритата камера ще започне да снима 3 секунди преди задействането на детектора и ще спре 15 секунди след
като движението е спряло.
http://obiavidnes.com/obiava/110532/skrita-kamera-v-stenen-chasovnik

Скрита камера с детектор за движение
Тази камера с детектор за движение и мощно светодиодно фенерче е готова за използване охранителна система. Когато
се задейства индикатора за движение камерата записва 10 секундни аудио-видео файлове върху картата памет докато
движението не спре (поддържа до 32 GB, няма включена карта в комплекта). Камерата има и датчик за осветеност и
когато се регистрира движение при ниска осветеност се включва и светодиодния фенер за да може всяко движение да
бъде ясно записано с резолюция 640х480 в AVI формат. Ефективния обхват на сензора за движение е до 8 метра, а
фенера може добре да освети в рамките на 15 метра. Изработена е от водоустойчиви материали и позволява ползване
на открито. При запълване на паметта презаписва върху най-старите файлове.
http://obiavidnes.com/obiava/110531/skrita-kamera-s-detektor-za-dvijenie
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Ръчен скенер
Портативен ръчен скенер, който можете да носите винаги с Вас. С него можете да сканирате документи, снимки,
списания и всякакви други печатни и рекламни материали да ги съхранявате върху micro SD карта.
Скенерът има дисплей, на който ясно се вижда режима в който работи. Може да сканира цветно или черно-бели и с
резолюция 300 или 600 DPI. Освен това има индикация за успешно сканиране или грешка при сканирането. Всички
документи се записват в JPEG формат върху micro SD карта (която не е включена в комплекта) с максимален капацитет
от 32GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110530/rychen-skener

Скрита камера в обемен датчик с детектор за движение
Това е многофункционално устройство, скрито в имитация на охранителен обемен датчик. С него можете да записвате
аудио-видео файлове, да водите наблюдение в реално време. Устройството няма батерия и работи само, когато е
включено в електрическата мрежа. По този начин можете да сте сигурни, че то няма да спре точно в нужния момент.
Камерата е оборудвана с дистанционно управление, с чиято помощ можете от разстояние до 10 метра да
контролирате всички функции на камерата. Направените записи се съхраняват на micro SD карта (няма включена в
комплекта)като максималния капацитет е 32 GB. Можете да избирате между два режима на работа ръчен и
"Детектор на движение". Имате възможност и да зададете дали да се презаписват най-старите файлове или записа да
спира, когато паметта се запълни.
http://obiavidnes.com/obiava/110529/skrita-kamera-v-obemen-datchik-s-detektor-za-dvijenie

Скрита камера в handsfree 4GB
С тази камера, скрита в handsfree можете незабелязано да записвате аудио-видео файлове, да правите снимки, или да
записвате звук във wav формат. Изключително лесна за работа, тази камера Ви позволява да правите снимки с резолюция
1280х1024 пиксела, видео с 640х480/ 30 fps, или аудио с 128 kbps, моно. Камерата разполага с вградена презареждаема
литиво-йонна батерия и вградена памет от 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110528/skrita-kamera-v-handsfree-4gb

Камера, скрита в закачалка за дрехи с детектор за движение
Камерата е снабдена с презареждаема литиево-йонна батерия и слот за microSD карти (няма карта в комплекта), като
максималния капацитет е 16GB. Можете да монтирате основата на закачалката с двойно лепящата лента от
комплекта. След това можете лесно да сглобявате и разглобявате камерата от основата, за да можете да прегледате
направените записи. Камерата снима в два режима - ръчен и с детекция на движение. Устройството се разпознава
автоматично от операционната система и не е нужно да се инсталират драйвери. Файловете са в AVI формат с
резолюция 720х480 и 30 кадъра в секунда. Вградената батерия позволява около час и половина непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110527/kamera-skrita-v-zakachalka-za-drehi-s-detektor-za-dvijenie

12 MP ловна камера
Това е камера, предназначена за заснемане на птици и животни в тяхната естествена среда. Защитната окраска
позволява камерата да се слее с околната обстановка и да остане почти незабележима. Вградените 54 инфрачервени
диода позволяват заснемане на обектите както през деня, така през нощта. Заснетите кадри могат веднага да бъдат
прегледани на 2.5 инчовия дисплей.
http://obiavidnes.com/obiava/110526/12-mp-lovna-kamera

Подслушвателно устройство през GSM мрежата с гласов контрол
Това устройства използва GSM мрежата на мобилните оператори и с него можете да подслушвате помещението, в
което е поставен. Оборудвано е с чувствителен микрофон, който може ясно да улови всички звуци в радиус от пет
метра. Когато активирате гласовия контрол на подслушвателя той се превръща и в мини алармена система. Можете да
го оставите в желаното помещение и когато звука около него надвиши 45 децибела устройството ще набере Вашия
номер. Включването и изключването на гласовия контрол става с изпращане на кратко съобщение (SMS) до СИМ
картата, поставена в устройството. Подслушвателят има вградена презареждаема литиево-йонна батерия, която
позволява устройството да остане до 2 дни в режим на очакване.
http://obiavidnes.com/obiava/110525/podslushvatelno-ustroystvo-prez-gsm-mrejata-s-glasov-kontrol
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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;
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/110524/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Мини камера с размер на пакетче дъвки
Лесна за употреба компактна мини камера, която може да записва аудио-видео файлове с резолюция 1280х960 MJPG, да
прави отделни снимки с резолюция 1600х1200 или да записва само звук в wav формат. Камерата има удобна светлинна
индикация, която бързо Ви дава информация в кой режим се намира камерата. Устройството записва данните върху
MicroSD карта ( няма включена карта в комплекта ), като максималния размер е до 16 GB. Батерията издържа запис
около 1 час и 40мин. За да разгледате направените записи прехвърлете файловете на компютъра си. Разпознава се
автоматично от операционната система.
http://obiavidnes.com/obiava/110523/mini-kamera-s-razmer-na-paketche-dyvki

Водоустойчив ендоскоп - 10 метра
Дължината от 10 метра на този ендоскоп Ви дава възможност за инспекция на тръби и други труднодостъпни места на
голямо разстояние. Включете в USB порта на компютъра и гледайте на монитора видеото с резолюция 640х480 пиксела.
За слабо осветените места камерата е оборудвана със светодиоди с регулируема сила на светлината.
http://obiavidnes.com/obiava/110522/vodoustoychiv-endoskop---10-metra
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/110521/masajna-kushetka-magicpro-2

Камера във водоустойчив часовник, с IR подсветка
Този часовник Ви дава възможност да правите подводни записи на дълбочина от около 2-3 метра. С него ще можете да
правите снимки и видео дори и при ниска осветеност, като използвате инфрачервената подсветка.
Часовника има три режима на работа - снимки с резолюция 4032х3024 пиксела, видео в AVI формат с 1920х1080 и 30
кадъра в секунда и аудио запис в WAV с 128 kbps.
Когато използвате часовника за подводни снимки трябва да сложите плътното капаче на микрофона (долу, в ляво) в
противен случай часовника ще се намокри. В този случай не можете да правите аудио записи, а видеото ще е без звук.
Камерата е с вградена памет с капацитет 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110520/kamera-vyv-vodoustoychiv-chasovnik-s-ir-podsvetka

Видеорегистратор с дисплей
Камерата е оборудвана с 2,5 инчов дисплей, на който можете веднага да прегледате направените записи. Има 6
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инфрачервени светодиода за можете да правите записи и при пълна тъмнина.
Видео: AVI 1440x1080, 1280х720, 848x480, 640x480
Снимки: 1280х960, 1600x1200, 2592x1944, 4032x3024
http://obiavidnes.com/obiava/110519/videoregistrator-s-displey

Комплект аудио приемник и подслушвател с гласова активация
С този комплект можете да провеждате аудио подслушване без да сте зависими от мобилните оператори.
Изключително лесната употреба позволява работата с този комплект и от хора без никакъв опит.
Включете ключето на "бръмбара" в означената с червена точка позиция, поставете го на желаното място, завъртете
кръглото копче на приемника и регулирайте желаната сила на звука. Голямата мощност на предавателя и
чувствителността на микрофона Ви гарантират кристално ясен звук на разстояние от над 500 м.
В комплекта има включени слушалки и с тях можете да слушате само Вие. Ако включите в изхода за слушалки
аудиорекордер можете да документирате всичко чуто.
Приемника и подслушвателя са снабдени с презареждаеми батерии.
Размери на "бръмбара" - 60х35х14 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/110518/komplekt-audio-priemnik-i-podslushvatel-s-glasova-aktivaciya

Видеорегистратор за автомобил с две камери
С този рекордер можете да записвате едновременно маршрута и обстановката вътре в автомобила. Подходящ е за
учебни и за рали автомобили. Двете камери имат изключително голяма свобода на движение, така че да можете да
обхванете всяка желана точка от пътя или купето на автомобила. Всяка от камерите има четири инфрачервени диода и
така можете да снимате и при пълен мрак. Записите се съхраняват върху microSD карта, с максимален капацитет от
32 GB. Може да използвате и детектор за движение. Имате възможност да записвате аудио-видео файлове в AVI с
резолюция VGA като имате опция да спирате звука на видеото, ако не желаете да записвате странични шумове.
Клиповете могат да бъдат с размер от 1 мин, 2мин, 3мин, 4мин, 5мин, 10мин и 15мин. Може и да бъде цял клип.
Снимките са JPG с резолюция VGA, 1.3MP, 2MP, 3MP, 5MP, 8MP, 12MP и да ги възпроизвеждате веднага на 2 инчовия
дисплей. В комплекта вакумна стойка, USB кабел и кабел за зареждане от запалката.
http://obiavidnes.com/obiava/110517/videoregistrator-za-avtomobil-s-dve-kameri

Усилвател на Wi-Fi сигнал
С този усилвател можете значително да увеличите покритието на Вашата безжична мрежа. Има изключително лесен
монтаж, без никакъв софтуер - включвате приложения кабел на мястото на антената на Вашия безжичен рутер, а от
другата страна на усилвателя включвате антенната от комплекта. По този начин вече имате по-голям обхват.
Поддържа 802.11 b/g/n стандарт.
http://obiavidnes.com/obiava/110516/usilvatel-na-wi-fi-signal

Ръчен риболовен скенер
Този изумителен продукт е специално проектиран, за да помогне на любителите и професионалните риболовци, да
открият пасажите с риба. Устройството може да бъде използвано както в морета и океани, така и в езера и реки.
Технологията на скенера се базира на излъчване и приемане на звукови вълни. В зависимост от времето, за което се връща
отразения сигнал се определя разстоянието до дъното. Когато рибния пасаж мине в обхвата на скенера на екрана се
показва мястото и дълбочината на обекта.
Подходящо е и за зимен риболов, като можете да го ползвате както при направена дупка, така и преди това.
http://obiavidnes.com/obiava/110515/rychen-riboloven-skener

Електронна шпионка камера
С електронната шпионка ще можете да видите на LCD дисплей кой стои пред вашата врата. Съобразена е с различните
дебелини на вратите и има включени подходящи елементи за монтаж.
С това устройство освен с шпионка ще разполагате и със звънец. Когато някой отвън натисне бутона на шпионката се
включва звуков сигнал.
За да се пести батерия шпионката автоматично се изключва след 10 секунди, а включването става лесно и бързо с
натискането на POWER бутона.
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http://obiavidnes.com/obiava/110514/elektronna-shpionka-kamera

Магнитна микрослушалка
MS05 е изключително малка слушалка, която влиза изцяло в ушния канал и така става абсолютно незабележима.
Изработена е от естествени магнитни материали и не се нуждае от никакво захранване.
Работи само с примките, оборудвани с аудио усилвател.
В комплекта е включено приспособление за изваждане на слушалката от ухото.
http://obiavidnes.com/obiava/110513/magnitna-mikroslushalka

Микрослушалка
Тази слушалка е най-подходящия продукт за осъществяването на безжична комуникация на най-ниска цена.
Това е идеалния избор на микрослушалки за студентите, защото получавате добра комуникация на изключително ниска
цена.
Слушалката е проектирана с оптимален ергономичен дизайн, така че да бъде удобна и за продължителна употреба.
Работи с батерия тип 337 или 416. Малката консумация позволява около 4 часа работа на слушалката.
Тази слушалка работи само с "примки" с аудио усилване. Ако я използвате с други примки е възможно звука да е слаб.
http://obiavidnes.com/obiava/110512/mikroslushalka

Микрослушалка с телесен цвят и bluetooth приемник
За слушалката:
MS10 е проектирана и разработена така, че да бъде незабележима заради малките си размери и телесния си цвят и да
има изключително силен и чист звук.
Със своя чувствителен електромагнитен приемник е подходяща за използване с всички предлагани "примки" и bluetooth
приемници.
Захранва се с батерия от 1.55V като има звукова индикация за изтощена батерия.
За приемника:
С този bluetooth приемник можете безжично да свържете примката с Вашия мобилен телефон.
С вградения 3 W аудио усилвател ще имате силен и чист звук в микрослушалката. Освен това устройството е оборудвано
с бутони за усилване и намаляване на звука, бутон за изключване на микрофона (mute) и SOS бутон, който ще Ви помогне в
случай на нужда да сигнализирате без да говорите като изпратите звуков сигнал към отсрещната страна по време на
разговора.
http://obiavidnes.com/obiava/110511/mikroslushalka-s-telesen-cvyat-i-bluetooth-priemnik

Вижте ТУК какво могат да ви донесат няколко часа на ден работа в интернет в удобно за вас
време!
Брилянтните идеи са огромна рядкост, затова възползвайте се сега! Вижте тук какво може да ви донесе
автоматизираната система за работа по интернет само за няколко часа на ден в удобно за вас време! Вижте видеото в
youtube и опитайте безплатно СЕГА на:
http://happywork.6x21.com
http://obiavidnes.com/obiava/110510/vijte-tuk-kakvo-mogat-da-vi-donesat-nyakolko-chasa-na-den-rabota-v-internet-v-udob

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110509/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 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/110508/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-chrez-cheshk

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110507/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110506/intenzivni-kursove-po-biologiya

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани 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=7
http://obiavidnes.com/obiava/110505/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110504/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
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2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110503/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110502/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
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2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110501/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Коли за бракуване на място
Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап,издава веднага документи за КАТ и данъчно,плаща на място, собствен
транспорт,тел. 02/9465436 ,02/4410524 , 0887901663 ,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/110500/koli-za-brakuvane-na-myasto

Доорманн - Вратите за които твоят дом мечтае!
Предлагаме на вашето внимание нова колекция чешки интериорни врати. Блиндирани врати, алуминиеви врати за баня,
както и плъзгащи врати на конкурентни цени! Различни модели, цветове и размери! Заповядайте в магазина ни на адрес
бул. Цветан Лазаров 4-8!
http://obiavidnes.com/obiava/110499/doormann---vratite-za-koito-tvoyat-dom-mechtae

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
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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, CQChttp://obiavidnes.com/obiava/110498/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

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!
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Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110497/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/110496/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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
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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/110495/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/110494/detoksikator

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 .
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- 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/110493/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/110492/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
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/110491/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
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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/110490/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/110489/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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/110488/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;
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- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/110487/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

Учебен център "Планета" предлага курсове, уроци, обучение
Запишете се на курс в Учебен център "Планета" и усъвършенствайте Вашите знания по английски, немски, италиански,
испански, френски и други. А ако се нуждаете от основни компютърни знания - нашият курс по компютърна грамотност
е точно за Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/110486/ucheben-centyr-planeta-predlaga-kursove-uroci-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110485/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Страница 58/58

