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Клийн Хелп София - професионално почистване за дома и офиса
Екипът на Клийн Хелп София е на ваше разположение за извършването на еднократни или абонаментни услуги за
почистването на вашия офис или дом. Без значение дали се намира в центъра или покрайнините на град София, ние сме на
среща и ще помогнем с почистването на Вашият дом или офис!
http://obiavidnes.com/obiava/116545/kliyn-help-sofiya---profesionalno-pochistvane-za-doma-i-ofisa

Комплексна терапия на болките в гръбначния стълб - д-р Каразапрянов
Д-р Антоан Каразапрянов е мануален терапевт от най-висока класа! Той може да излекува успешно вашите болки в
гърба, при това доста лесно! Качествена мануална терапия на добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/116544/kompleksna-terapiya-na-bolkite-v-grybnachniya-stylb---d-r-karazapryanov

Badu - евтини дамски и мъжки часовници и бижута
Търсите ли най-качествените евтини дрехи с които да спортувате? Ние разполагаме с най-добрите спортни дрехи за вас
и вашите нужди! Badu.bg е място също и за качествени обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/116543/badu---evtini-damski-i-myjki-chasovnici-i-bijuta

Немски врати на достъпни цени от Врати Express
Предлагаме немски врати от серията “Gradde” в пет цвята:
-Сибирска лиственица;
-Дъб Вераде;
-Ясен Вералинга;
-Череша Сан Диего;
Орех Рибейра.
Вратите са налични на склад в размери на крилото 60 см., 70 см., 80 см.
Каса – права регулируема каса с первази, които се регулират само от едната страна на касата, а от другата страна са
статични. Могат да обхванат зидове от 6 см. до 34 см.
Вратите са фалцови.При заявка се конкретизира посоката на отваряне – лява или дясна врата.
Адрес- бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
Работно време:
Понеделник –петък : 9:00ч. - 18:00ч.
Събота : 9:30ч. - 14:30ч.
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/116542/nemski-vrati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express

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/116541/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/116540/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Пицария в Брайтън търси турско-говорящи работници
Английска агенция-посредник за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници за
пицария в Брайтън. Кандидатите, които желаят да работят на тази позиция трябва да отговарят на следните
изисквания:
http://obiavidnes.com/obiava/116539/picariya-v-braytyn-tyrsi-tursko-govoryashti-rabotnici

Врати Експерт Пловдив: цени без конкуренция, качество без компромис!
Врати Експерт Пловдив - най-големият шоурум за град Пловдив предлага най-добрите предложения за вашия интериор.
Само тук най-голямото разнообразие от качествени модели блиндирани входни, интериорни, алуминиеви и стъклени
врати - класически и нестандартни, подходящи за всеки вкус.Качеството е безкомпромисно, а ниските цени са
гарантирани! Очакваме ви на адрес: Пловдив, бул. „Дунав”44 – очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/116538/vrati-ekspert-plovdiv-ceni-bez-konkurenciya-kachestvo-bez-kompromis

Качествени врати на достъпни цени
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/115016/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

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
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116537/obuchenie-na-rykovoditeli-na-nassr-ekipi

Ускорени курсове по агроекология за земеделски производители
Специализирано 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
Скайп: ctowisdom
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http://obiavidnes.com/obiava/116536/uskoreni-kursove-po-agroekologiya-za-zemedelski-proizvoditeli

Ускорен курс за земеделски производители
Специализирано 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-150 часа .
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg и 0877 646 506
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116535/uskoren-kurs-za-zemedelski-proizvoditeli

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,.../
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116534/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Направи си услуга! 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
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116533/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
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Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116532/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Специализирани обучения
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 др.
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
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116531/specializirani-obucheniya

Курсове по счетоводство
Двустранно счетоводство, Едностранно счетоводство,Оперативни счетоводители, Счетоводство за мениджъри,
Теория и практика на калкулирането,Счетоводство на аграрното предприятие,Счетоводство на туристическата
дейност,Счетоводство за самоосигуряващите се,Управление на разходите във фирмата,Предотвратяване на измамите в
счетоводството,Годишно счетоводно приключване и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg и 0877 646 506
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116530/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
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116529/biznes-obucheniya

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
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.
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Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg и 0877 646 506
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116528/kursove-po-turizym-i-restorantyorstvo

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
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/116527/profesionalno-distancionno-obuchenie

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,.../
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116526/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
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Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116525/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

https://topbg1.blogspot.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116524/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

https://topbg1.blogspot.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116523/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,.../
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
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държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

https://topbg1.blogspot.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116522/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ..
Покупко-Продажба на Фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и
юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

https://topbg1.blogspot.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116521/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метра
http://obiavidnes.com/obiava/116520/hotel-v-cigov-chark

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/116519/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
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Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 46.80 лв. и спестете 40% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/116518/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Уред за икономия на ток, проверено от ТехноМаг
Вече 8-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си и все повече
хора се убеждават в неговата потребност, въпреки опитите на някои подставени лица да го дискредитират в
медийното пространство с неверни твърдения. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър,
който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки
го от външните нежелани паразитни пикове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна
полезна енергия. Така, чрез натрупване, тази допълнителна енергия за период от един месец (а не за час или ден), може да
достигне 25-30% от общата консумация на домакинството, като съответно с толкова намалява платената
електроенергия. Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, хладилници, фризери, съдомиялни,
климатици и т.н. Устройството е предназначено за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо
натоварване на ел.мрежата до 19 kW. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години гаранция. Цената
е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
За района на София осигуряваме ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни
ел.контакти.
Купете сега за 19.00 лв. и спестете 10.00 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юни 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/116517/ured-za-ikonomiya-na-tok-provereno-ot-tehnomag

Ултразвуков овлажнител с йонизатор - София
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/116516/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator---sofiya

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116515/ovlajniteli-na-vyzduha

Уред срещу мишки и плъхове

Страница 8/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.06.2016

Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – 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/116514/ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - 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/116513/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116512/uredi-sreshtu-kyrtica-laluger-slyapo-kuche

Ултразвуков уред против съсели – Изберете българското! - Безплатна доставка!
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Електронният уред за борба с гризачи e предназначен да гони
гризачите по екологично чист начин, без консумативи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116511/ultrazvukov-ured-protiv-syseli--izberete-bylgarskoto---bezplatna-dostavka

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). Сега на
промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116510/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/116509/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Дрегери - алкохолни тестери
Алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/116508/dregeri---alkoholni-testeri

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116507/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116506/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116505/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
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здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/116504/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Многофункционална електронна везна с квантов анализ
Многофункционална електронна везна с квантов анализ – с тази теглилка имате възможност ежедневно и прецизно да
следите седем характеристики на Вашето тяло, а именно телесно тегло (макс 180 кг), процентно съдържание на
мазнини, вода, мускулна маса, кости, калории, индекс на телесната маса. Сравнявайки ги с данните от приложената
таблица, Вие винаги ще знаете дали и в каква посока да коригирате тези характеристики чрез правилно хранене,
движение и фитнес, за да сте в най-добра форма. Този съвременен уред работи по-най нова сравнителна технология за
анализ, а именно BIA технологията (квантов био-електрически импедансов анализ за определяне на биологичното
съпротивление). Тази технология използва 5 параметри за постигане на по-висока точност на анализа (теглото и
биологичното съпротивление се измерват автоматично от уреда, а останалите три лични параметри се задават ръчно –
пол, ръст и възраст). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116503/mnogofunkcionalna-elektronna-vezna-s-kvantov-analiz

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116502/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Блиндирана входна врата код 516
Блиндирана входна врата, изработена от метал и възможни размери с касата: 90/197см; 96/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре /навън ; лява/дясна.Моделът
има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки. Покритието на вратата е машинно поставено и топло
пренесено PVC фолио – матово, релефно. Вратата е в комплект с: крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на
крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, две независими секретни ключалки, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е със защитно UV покритие, което го прави напълно подходящ за монтаж на външни условия.
Моделът е с изчистени правоъгълни форми на дизайна, а цветът е кафяв – по- тъмен на касата и рамката на крилото, с
по-светла средна част. Покритието е нелъскаво, с финна грапавина при докосване. С красива, ясно изразена дървесна
шарка на покритието. Дръжката е тип „Шилд” в цвят бронз, с по-нестандартни форма и ръкохватка. Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/116501/blindirana-vhodna-vrata-kod-516
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Стъклена интериорна врата
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закалените стъкла увеличават механичната
якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което намалява риска от
наранявания.
Стъклената врата се монтира на каса (права или обла), изработена от HDF материал, която може да бъде с различни
размери.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Отварянето може да бъде навътре/навън, лява/дясна.
В базовия комплект се включва: права каса, гумено уплътнение, прави первази, 8мм стъклено крило мат, 2 броя панти,
брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Чрез тези врати домът Ви ще придобие стилна индивидуалност. Моделите са ефектни и актуални. Може да оформите
акцента, който подхожда на Вашия дом.
http://obiavidnes.com/obiava/116500/styklena-interiorna-vrata

Изкупува земеделска земя в Северна България
Фирма „ПРОГРЕС ПАРТНЪРС” изкупува земеделска земя в областите: Видин,Враца,Монтана,Плевен, ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,Разград,Търговище,Шумен,Варна, Сливен ,Ямбол и в област ПЕРНИК-общ.Радомир, в област Стара
Загора:общ.Опан, в област Кюстендил общ.Бобов дол.Високи изкупни цени. ПОКУПКА И НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ
СПОРНИ ИМОТИ. Офиси в гр.София: ул.Екзарх Йосиф 53 , бул.Ломско шосе 115 А:. Тел. За връзка:0884591516,
0885431444, 0885472448. Безплатна правна помощ, изготвяне на документи, консултаций. ЕЛЕКТРОННА ПОЩА :
arenda.bg@abv.bg и zemivarna@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/116499/izkupuva-zemedelska-zemya-v-severna-bylgariya

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/116498/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
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болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/116497/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116496/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
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Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116495/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116494/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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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/116493/masajna-kushetka-magicpro-2

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116492/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
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Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116491/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Phone : 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/116490/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация.
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/116489/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

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/116488/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/116487/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/116486/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
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Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116485/ocenka-na-biznes

Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
http://obiavidnes.com/obiava/116484/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116483/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116482/slivaniya-i-pridobivaniya

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат
най-разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Повече на bbconsult.bg
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Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116481/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116480/vryzki-s-investitori-investor-relations

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
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Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116479/prodajba-na-biznes

Инвестиции - Инвеститорите са за предпочитане пред банката - кредитор
Всекидневните безмилостни промени, налагани към бизнеса в България от Европейския съюз и Българското Правителство
изискват смели, бързи и адекватни решения от най-предвидливите в бизнеса. Светът се променя изключително бързо и
геополитическите особености влияят непоправимо на бизнеса по целия свят. Тези сериозни обстоятелства не трябва да
се пренебрегват от нито един бизнес и само най-решителните и гъвкави предприемачи, които партнират с по-големите
„играчи
http://obiavidnes.com/obiava/116478/investicii---investitorite-sa-za-predpochitane-pred-bankata---kreditor

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/116477/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/116476/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/116475/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
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Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/116474/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/116473/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Музей "Свети Никола" (Черноморец, България)
Музей "Свети Никола" в град Черноморец е създаден по Оперативна програма "Регионално развитие - 2007 -2013 г.Част е
от Общински "Музеен център", гр.Созопол. Музеят се състои от две експозиционни зали, структурирани в две
направления - археология и етнография.
http://obiavidnes.com/obiava/116472/muzey-sveti-nikola-chernomorec-bylgariya

батерия за htc
Нашият електронен магазин на адрес gsmbaterii.Bg притежава желаната нова батерия за смартфона ви! Трябва ли ви
батерия за Samsung, Motorola или Blackberry? Най-качествените батерии на ниски цени!
http://obiavidnes.com/obiava/116471/bateriya-za-htc

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си досега приоритет в
работата ни е бързото и качествено обслужване на клиентите, гъвкав
http://obiavidnes.com/obiava/116470/pokana-za-rojdeni-dni

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/116469/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.

Страница 21/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.06.2016

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/116468/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Врати Дорман
Предлагаме на вашето внимание входни и интериорни врати на най-добрите цени! Заповядайте в новооткрития ни
магазин на бул. Цветан Лазаров 39 / хранителната борса между кв. Слатина и ж.к. Дружба 1/ Ще откриете
разнообразие от модели, цветове и размери! Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/116467/vrati-dorman

Врати Дорман
Предлагаме на вашето внимание входни и интериорни врати на най-добрите цени! Заповядайте в новооткрития ни
магазин на бул. Цветан Лазаров 39 / хранителната борса между кв. Слатина и ж.к. Дружба 1/ Ще откриете
разнообразие от модели, цветове и размери! Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/116466/vrati-dorman

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/116465/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/116464/intenzivni-kursove-po-biologiya

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116463/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo
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Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 22.06.2016г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116462/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 13.30 до 16.30, всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116461/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

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/116460/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/116459/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.06.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116458/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
14.06.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116457/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 21.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116456/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс – английски език В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
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20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 01.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116455/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 01.06.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116454/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 13 до 16ч., всичко 60 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 20.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116453/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа. Цена
– 250 лв. Начало: 7.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116452/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
14.06.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116451/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 18.06.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116450/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 19.06.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116449/kurs-po-razgovoren-brazilski

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 21.06.2016г.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116448/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Авточасти онлайн магазин
Резервни части за своята кола може да откриете в нашия сайт за авточасти. Части за Мерцедес, части за камиони, за
Опел, за Рено и много други марки автомобили.
http://obiavidnes.com/obiava/116447/avtochasti-onlayn-magazin

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – събота от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 18.06.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116446/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Португалски език за начинаещи – съботен курс
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 4.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116445/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
20.06.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116444/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 14.06.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116443/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 14.06.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116442/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало- 18.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/116441/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
03.06.2016г. Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116440/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Цена: 250
лева. Начало – 15.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116439/kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Начало 07.06.2016.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116438/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Съботен курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116437/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Разговорен курс по английски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (понеделник) от 18.30 до 20.30 часа. Цена – 100лв.
Начало на курса: 20.06.2016г.
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/116436/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Езикови курсове за гимназисти – подготовка за сертификат
Учебен център Орбис организира летни интензивни курсове за гимназисти по английски, италиански, португалски,
испански и френски език. Курсовете са с продължителност един месец. Целта на курсовете е затвърждаване и
надграждане на знанията, както и подготовка за сертификат по съответния език. Часовете се провеждат всеки
делничен ден от 10.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 16.00 часа. Цената е 200 лева за един месец. Начални дати: 04.07.16г.
и 01.08.16г.
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/116435/ezikovi-kursove-za-gimnazisti--podgotovka-za-sertifikat

Езикови курсове за деца
Учебен център Орбис организира летни интензивни курсове за деца по английски, италиански, португалски, испански и
френски език. Курсовете са предназначени за ученици от 9 до 13 години и са с продължителност един месец. В процеса на
обучение ще бъдат развивани и надграждани знанията на децата по съответния език. Часовете се провеждат всеки
делничен ден от 10.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 16.00 часа. Цената е 200 лева за един месец. Начални дати: 04.07.16г.
и 01.08.16г.
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/116434/ezikovi-kursove-za-deca
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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116433/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/116432/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/116431/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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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/116430/masajna-kushetka-magicpro-2

Димитър Щерев от СК Херкулес грабна титлата европейски вицешампион
Бургаският състезател Димитър Щерев спечели първа европейска титла по канадска борба.Този голям успех беше
постигнат от играещия треньор на СК ,,Херкулес‘‘ на европейското първенство за хора с увреждания, което се проведе
тази година в Румъния.
Сребърният медал беше спечелен от Димитър Щерев в категорията до 70 кг. с лично тегло 66 кг. На финала в Румъния
малко не му достигна да победи действащия световен шампион на Грузия - Зураби Бучрикидзе, като основната причина за
това бяха допуснатите два фала от българина във финалния двубой. В шампионата по канадска борба взеха участие 731
състезатели от 29 страни и представители на едни от водещите сили в спорта като Турция, Украйна,Румъния и Грузия.
От СК ,,Херкулес‘‘ заявиха:,,Димитър Щерев тренира от 2005 г. Има няколко 4-ти места на световни и европейски
първенства, но така и не можеше да се пребори за медал. Въпреки това той не се отказа, а се мотивираше все повече и
повече след всяко състезание и ето, че упоритостта и тежкият му труд го качиха на почетната стълбичка и спечели
така желания медал на международен форум. За това състезание той се подготвя под наставничеството на брат си
Станко Щерев, който в Москва освен с бокс се занимаваше и с канадска борба”.
Братята Щереви ще си позволят 10 дни почивка, след което ще започнат подготовката за световното първенство,
което ще се проведе в Благоевград на 1 октомври 2016 г. Там Димитър ще се състезава, а брат му Станко ще се включи в
реферския състав, като това право му бе отредено след безкомпромисно съдийство на държавното първенство през
март. Целта на двамата братя е постигане на възможно най-добрите резултати на световното първенство.
Основен спонсор на Спортен клуб по канадкса борба „Херкулес” е Ай Еф Джи Лизинг.
Ръководството на клуба и спонсорите поздравяват Димитър Щерев за добрия резултат и пожелават успех на
състезателите на предстоящите първенства.
http://obiavidnes.com/obiava/116429/dimityr-shterev-ot-sk-herkules-grabna-titlata-evropeyski-viceshampion

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.
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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/116428/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Ксанадрен
Хранителна добавка с подсладител

Ксанадрен е хранителна добавка с подсладител, базирана на Ортосифон и Рунянка, които подпомагат функцията на
естественото дрениране на течности от тялото, без да се нарушава естествения му воден балaнс. Съдържа Глухарче и
Бреза, полезни за нормалните физиологични функции на организма. Горчивият портокал подпомага поддържането на
нормално телесно тегло.
Съставки: вода, сок от ананас концентрат, бреза(Betula pendula Roth.,листа) титрувани до 1% хиперозид,
Ортосифон(Orthosiphon stamineus Benth, листа) титрувани до 0.1% синенсетин, Глухарче ( Taraxacum officinale Weber,
корен)титрувани до 2% инулин, горчив портокал(Citrus Aurantium L.,незрели плодове) титрувани до 4% синефрин, Миши
уши/Рунянка/ (Hieracium pilosella L.,трева) титрувана до 1% витексин, киселина: лимонена киселина, подсладител:
сукралоза, консервант, калиев сорбат.
Препоръчителен прием: 20 мл дневно
1.Разредете 10мл от съдържанието в половин литър вода и изпийте течността сутринта след закуска и преди обяд.
2. Разредете 10мл от съдържанието в половин литър вода и изпийте течността през деня, след обяда и преди вечеря (
т.е. приемът да е между храненията).
http://obiavidnes.com/obiava/116427/ksanadren

КСАНАДИЕТ 100 капсули
При наднормено тегло и затлъстяване: намалява чувството на глад, намалява натрупването на мазнини, контролира
нивата на кръвната захар и регулира холестерола.
Xanadiet е медицинско изделие създадено за подпомагане загубата на тегло при хора с наднормено тегло. Ксанадиет
съдържа Fibragum - комплекс от растителни макромолекули с висока желираща сила: когато се приема с голямо
количество вода, те образуват желатинова маса, която улавя мазнините и въглехидратите и по този начин намалява
тяхното усвояване. Нещо повече - растителните макромолекули Xanadiet нарастват по обем, така че те запълват
стомаха, давайки усещането за ситост и намаляват чувството на глад. Xanadiet съдържа и фруктоолигозахариди,
които насърчават развитието на полезна чревна бифидобактерия.
СЪСТАВ: Fibragum, (комплекс от растителни полизахаридни макромолекули), фруктоологозахариди, магнезиев стеарат,
силициев диоксид, портокалов аромат.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Възрастни и деца над 12 годишна възраст: да вземат по 2 капсули, една по една, с две чаши вода, половин час преди
хранене.
Деца на възраст от 8 до 12: да вземат по една капсула с голяма чаша вода, половин час преди хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/116426/ksanadiet-100-kapsuli

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool

Страница 34/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.06.2016

Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116425/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone .:0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
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Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116424/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/116423/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116422/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Интериорна врата Gama модел 206, цвят Сив кестен
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/116421/interiorna-vrata-gama-model-206-cvyat-siv-kesten

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116420/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
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развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116419/ocenka-na-biznes

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116418/slivaniya-i-pridobivaniya

Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/116417/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Инвеститорите са за предпочитане пред банката - кредитор
Всекидневните безмилостни промени, налагани към бизнеса в България от Европейския съюз и Българското Правителство
изискват смели, бързи и адекватни решения от най-предвидливите в бизнеса. Светът се променя изключително бързо и
геополитическите особености влияят непоправимо на бизнеса по целия свят. Тези сериозни обстоятелства не трябва да
се пренебрегват от нито един бизнес и само най-решителните и гъвкави предприемачи, които партнират с по-големите
„играчи
http://obiavidnes.com/obiava/116416/investitorite-sa-za-predpochitane-pred-bankata---kreditor

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
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бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116415/vryzki-s-investitori-investor-relations

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116414/prodajba-na-biznes
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Инкубатори - време е за люпене
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Цени народни.
https://www.youtube.com/watch?v=zXBssmztbu4
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://BGIINKUBATORI.tk
http://obiavidnes.com/obiava/116413/inkubatori----vreme-e-za-lyupene

Всички оферти с отстъпки на едно място
Намерете всички оферти с отстъпки на едно място, сравнете цените и изберете найизгодната за Вас. Стотици нови оферти всеки ден.
http://obiavidnes.com/obiava/116412/vsichki-oferti-s-otstypki-na-edno-myasto

Спестявай и се зажавлявай с най-изгодните оферти
Във Ваучер.БГ ние подбираме цпецялно за Вас едни от най атрактивните оферти за
отдих и почивка със СПА центрове и минерални басейни.
http://obiavidnes.com/obiava/116411/spestyavay-i-se-zajavlyavay-s-nay-izgodnite-oferti

Мечтаната за Вас почивка на най-изгодна цена. Оферти от България, Гърция, Турция и много
други страни на най-добри цени.
Мечтаната за Вас почивка на най-изгодна цена. Оферти от България, Гърция, Турция и
много други страни на най-добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/116410/mechtanata-za-vas-pochivka-na-nay-izgodna-cena-oferti-ot-bylgariya-gyrciya-turciya

Инкубатори - време е за люпене
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Цени народни.
https://www.youtube.com/watch?v=zXBssmztbu4
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/116409/inkubatori----vreme-e-za-lyupene

Продавам електрическа въдица SUSAN - нова, неупотребявана.
Продавам електрическа въдица SUSAN - нова, неупотребявана.
http://obiavidnes.com/obiava/116408/prodavam-elektricheska-vydica-susan---nova-neupotrebyavana

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ
ГАРАНТИРАНО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 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
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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/116407/chehiya-bez-komision-rabotni-mesta-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-garantirano

Ултразвукови овлажнители
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116406/ultrazvukovi-ovlajniteli

Ултразвуков овлажнител с йонизатор - София
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/116405/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator---sofiya

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116404/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвукова пералня - мини волкано
Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. 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/116403/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

Активатор за жива и мъртва вода – 69 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/116402/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
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
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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/116401/destilatori-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/116400/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/116399/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116398/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор и озонатор на въздуха
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/116397/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Български език за чужденци
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116396/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация ;
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116395/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116394/frenski-ezik---individualno-obuchenie

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
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/116393/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
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РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/116392/intenzivni-kursove-po-biologiya

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116391/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Нощувки в центъра на Бургас
Бургас, супер център, стаи за нощувки в апартамент. Комуникативно място, кабелна телевизия, интернет, хладилник.
Възможности за договаряне на цената за над 10 нощувки. За контакт: ул. Славянска 32, тел. 0878441609, E-mail:
jojo52@abv.bg , Skype: jomars57
http://obiavidnes.com/obiava/116390/noshtuvki-v-centyra-na-burgas

Специални цени на входни и интериорни врати
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Офис: 0899/69 1001
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http://obiavidnes.com/obiava/116389/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/116388/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

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/116387/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/116386/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Изработка на уеб сайтове, онлайн магазини и SEO оптимизация WebBrand-BG.COM
Изработка на уеб сайтове на конкуретни цени. Бърза и ефективна SEO оптимизация и популяризация на Вашия уеб сайт в
Интернет пространството. Гъвкави пакети, включващи голям набор от услуги, необходими за да стартирате в
интернет и да бъдете намирани от клиентите. Много подаръци. Телефон за контакти 0886 19 75 11.
http://webbrand-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/116385/izrabotka-na-ueb-saytove-onlayn-magazini-i-seo-optimizaciya-webbrand-bgcom

Преводи и легализация- Център ДАВИТОЗ- висококачествени писмени /експресни/ и устни
преводи и легализации
Център ДАВИТОЗ- висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи и легализации от и на всички езици, преводи на
интернет страници, бизнес кореспонденция и специализирана тематика
- Английски писмен обикновен 9 лв, специализиран 12 лв, устен 40 лв
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- Немски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Испански писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Руски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Гръцки писмен обикновен 16 лв, специализиран 20 лв, устен 40 лв
- Италиански писмен обикновен 14 лв, специализиран 18 лв, устен 40 лв
- Чешки писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Турски писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Преводи и легализации от и на редки езици-датски, китайски, македонски, полски, норвежки, португалски, румънски,
словашки, словенски, сръбски, украински, холандски и др.
За повече информация: http://www.davitoz.org/prevodi%20i%20legalizaciq.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116384/prevodi-i-legalizaciya--centyr-davitoz--visokokachestveni-pismeni-ekspresni-i-us

ФИЗИКА - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ФИЗИКА
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по физика и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20biologiq%20i%20himiq.html или на телефон: 052 600 678,
0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116383/fizika---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ГЕОГРАФИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ГЕОГРАФИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по география и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20biologiq%20i%20himiq.html или на телефон: 052 600 678,
0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116382/geografiya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ХИМИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ХИМИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по химия и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
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др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20biologiq%20i%20himiq.html или на телефон: 052 600 678,
0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116381/himiya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

БИОЛОГИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по БИОЛОГИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по биология и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20biologiq%20i%20himiq.html или на телефон: 052 600 678,
0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116380/biologiya----onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ИСТОРИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ИСТОРИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матурапо история и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20biologiq%20i%20himiq.html или на телефон: 052 600 678,
0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116379/istoriya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ език - онлайн курсове и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, и индивидуално обучение по РУМЪНСКИ и други редки езици.
Обучението по румънски и други редки езици е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за
курсовете по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
Понеже уроците са по уговорка периодът може да е по-кратък или по-дълъг.
Давитоз провежда висококачествено обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав.
Всеки един преподавател е филолог, с дългогодишен преподавателски и практически опит, напр. в обучението по гръцки,
турски, арабски, холандски.
Цената за обучение по румънски, полски, холандски, арабски и други редки езици 360 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ezikovi%20kursove.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
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http://obiavidnes.com/obiava/116378/rumynski-ezik---onlayn-kursove-i-individualno-obuchenie

Арабски език – онлайн курсове, индивидуално обучение
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ организира онлайн курсове - индивидуално обучение по АРАБСКИ ЕЗИК
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове,
- Индивидуално обучение на цени от 324лв. до 360лв.
- Преподаватели педагози с опит в чужбина
- Международно валидни сертификати
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат.
- Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ezikovi%20kursove.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116377/arabski-ezik--onlayn-kursove-individualno-obuchenie

Холандски, норвежки, унгарски, полски, чешки, румънски, арабски и други езици - курсове,
индивидуално обучение
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ организира курсове - индивидуално обучение по ХОЛАНДСКИ, УНГАРСКИ, ПОЛСКИ, ЧЕШКИ,
АРАБСКИ, РУМЪНСКИ, НОРВЕЖКИ и други езици. Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове,
индивидуално обучение на цени от 324лв. до 360лв.
- Преподаватели педагози с опит в чужбина
- Международно валидни сертификати
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат.
- Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ezikovi%20kursove.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116376/holandski-norvejki-ungarski-polski-cheshki-rumynski-arabski-i-drugi-ezici---

ТУРСКИ ЕЗИК – Сертификатни курсове по гръцки и турски език
Обучението по гръцки и турски език е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за курсовете
по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
В курсовете по гръцки и турски се работи по учебнисистеми, съобразени с Международната Езикова Рамка или по
програми, които курсистът е избрал. Специализираното обучение с насоченост бизнес, в сфератана туризма, с
юридическа терминология и други подобни се провежда по специализирани материали.
Цената на обща подготовка по гръцки и турски 324 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ezikovi%20kursove.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116375/turski-ezik--sertifikatni-kursove-po-grycki-i-turski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК – Сертификатни курсове по гръцки и турски език
Обучението по гръцки и турски език е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за курсовете
по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
В курсовете по гръцки и турски се работи по учебни системи, съобразени с Международната Езикова Рамка или по
програми, които курсистът е избрал. Специализираното обучение с насоченост бизнес, в сфератана туризма, с
юридическа терминология и други подобни се провежда по специализирани материали.
Цената на обща подготовка по гръцки и турски 324 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ezikovi%20kursove.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
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http://obiavidnes.com/obiava/116374/grycki-ezik--sertifikatni-kursove-po-grycki-i-turski-ezik

Български език и литература – групово, индивидуално и/или онлайн обучение
Център Давитоз-групови и индивидуални курсове по български и литература
- Целогодишни, 6 седмични, двумесечни и тримесечни занятия и индивидуално обучение по БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА
за деца и ученици и по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за чужденци
- Дневни, вечерни и съботно-неделни учебни часове
- Малки групи
- Провеждане на занятията в центърa на града
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
- Лицензирани дипломи, валидни в България и в чужбина
- Курсове по български за чужденци: 288 лв/група, 324 лв/индивидуално
- Курсове за деца и ученици: обща подготовка 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, подготовка за изпити: 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20balgarski%20ezik%20i%20literatura.html или на телефон:
052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116373/bylgarski-ezik-i-literatura--grupovo-individualno-iili-onlayn-obuchenie

МАТЕМАТИКА - онлайн курсове, групово и индивидуално
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по МАТЕМАТИКА
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по математика и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по математика, биология, химия,
география и др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20matematika.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116372/matematika---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno

Италиански ОНЛАЙН
Онлайн курсове и индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция
за професионално образование
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни учебни часове
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес италиански, италианскиза туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Малки групи
- Общ италиански 240 лв/група, 288 лв/индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран италиански 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
- Сертификати, валидни в България и в чужбина
Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20italianski.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116371/italianski-onlayn
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ФРЕНСКИ език - онлайн обучение
Център ДАВИТОЗ- онлайн курсове по ФРЕНСКИ език
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмично, двумесечно, 3-месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес френски, френски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ френски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20frenski.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116370/frenski-ezik---onlayn-obuchenie

Руски език – онлайн обучение
Център ДАВИТОЗ- онлайн курсове по РУСКИ език
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмично, двумесечно, 3-месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, рускиза туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20ruski.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116369/ruski-ezik--onlayn-obuchenie

Испански - онлайн курсове и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове и индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишникурсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ДЕЛЕ и други, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес ИСПАНСКИ, ИСПАНСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Малки групи
- Сертификати по Европейската езикова рамка, валидни в цял свят
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Общ ИСПАНСКИ 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, специализиран ИСПАНСКИ и подготовка за изпити 288 лв/група,
324 лв/индивидуално
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20ispanski.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
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http://obiavidnes.com/obiava/116368/ispanski---onlayn-kursove-i-individualno-obuchenie

НЕМСКИ език - групово и индивидуално обучение, онлайн курсове
Център Давитоз- онлайн курсове и индивидуално обучение по немски език
онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура и тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
За повече информация: http://www.davitoz.org/kursove%20po%20nemski.html или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/116367/nemski-ezik---grupovo-i-individualno-obuchenie-onlayn-kursove

Кредити
рефинансирай сегашните си кредити и живей спокойно! Обади се на 0894794300!Изгодно
http://obiavidnes.com/obiava/116366/krediti

Дялово участие във фирми, ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво. Повече на bbconsult.
bg
http://obiavidnes.com/obiava/116365/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат най разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най - високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116364/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
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Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116363/ocenka-na-biznes

Връзки с Инвеститори - Investor Relations
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците, а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116362/vryzki-s-investitori---investor-relations

Сливания и Придобивания
Придобиването е по - добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по - бърз, по - евтин и като цяло по - ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по - малки и финансирането е много по - лесно.
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116361/slivaniya-i-pridobivaniya

Инвеститорите са за предпочитане пред банката Всекидневните безмилостни промени, налагани към бизнеса в България от Европейския съюз и Българското Правителство
изискват смели, бързи и адекватни решения от най - предвидливите в бизнеса. Светът се променя изключително бързо и
геополитическите особености влияят непоправимо на бизнеса по целия свят. Тези сериозни обстоятелства не трябва да
се пренебрегват от нито един бизнес и само най - решителните и гъвкави предприемачи, които партнират с по големите играчи в своя сектор ще оцелеят. Те не трябва да се уповават единствено и само на собствените си познания и
опит. Те ще трябва да загърбят егото си, да разширят кръгозора си и да партнират не само с клона на местната банка
и безкрайно да кандидатстват и се надяват на Европейски проекти, а да отворят съзнанието и бизнеса за нови идеи,
нови Партньори/Инвеститори.
ЗА ИНВЕСТИЦИОННАTA СТРАТЕГИЯ НА БИЗНЕСА:
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Не е достатъчно само наличието на една страхотна ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ за бизнеса, българските фирми се
нуждаят и от СИСТЕМНИ, КООРДИНИРАНИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПОДХОДИ за изпълнението им.
ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННА НАСОЧЕНОСТ
(The Investment Pitch) на имейла, посочен в контактния панел.
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116360/investitorite-sa-za-predpochitane-pred-bankata--

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по - влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116359/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

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/116358/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116357/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: 12 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/116356/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 12 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/116355/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

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: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116354/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 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/116353/individualno-obuchenie-po-turski-ezik
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Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 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/116352/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 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/116351/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: 12 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/116350/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 12 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/116349/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
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Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 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/116348/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 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/116347/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 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/116346/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 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/116345/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/116344/individualno-obuchenie

Блиндирана входна врата модел 141-5 Y
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крилото
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
четири броя, вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна. Покритието
на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка.
Орнамента на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/116343/blindirana-vhodna-vrata-model-141-5-y

Блиндирана входна врата 132-D1
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 86/197 см. и 90 /197 см. Дебелината на крилото е
50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна.Моделът е
сребристосив на цвят,прахово боядисан.Комплектът включва: крило, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на
крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки,един секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни
ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен сребристосив цвят,който трудно се запечатва в снимка.Орнаментът на модела
представлява красива геометрична фрезовка.Също така тази врата е много подходяща за панелни жилища,тъй като
размерът й съответства на размера на строителния отвор,който се получава след демонтаж на металната каса.
Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в изборa.
http://obiavidnes.com/obiava/116342/blindirana-vhodna-vrata-132-d1

Врата Градде Райхсбург
Интериорна немска врата с иновативно покритие от слой дървесни частици импрегнирани със смоли и лакове.Предлага
се с регулируема каса в различни размери.Моделът е с матово стъкло.Има избор на цветове.
http://obiavidnes.com/obiava/116341/vrata-gradde-rayhsburg

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
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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/116340/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
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/116339/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Гроу Комб лазерна четка за коса
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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
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116338/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/116337/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
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Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116336/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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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/116335/masajna-kushetka-magicpro-2

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/116334/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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
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употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/116333/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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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 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
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/116332/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/116331/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
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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/116330/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/116329/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/116328/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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

Страница 66/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.06.2016

Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116327/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразено с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116326/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116325/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Качеството никога не излиза от мода, влез и купи твоята врата!
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно! Промоции и специални оферти за Вас. Със сигурност сред
широката гама от модели, ще намерите точно Вашето решение, което да допълни обзавеждането Ви в стилово
отношение.
http://obiavidnes.com/obiava/116324/kachestvoto-nikoga-ne-izliza-ot-moda-vlez-i-kupi-tvoyata-vrata

Входни и интериорни врати на ниски цени!
Елате и се убедете в качеството при нас! Врати Русе ви предлага богато разнообразие от модели, вътрешни и външни
врати на ниски и достъпни цени. Готови сме да задоволим всякакъв изтънчен вкус! Разгледайте нашите предложения
онлайн на: www.vratiruse.com , или ни посетете на мястоАдресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/116323/vhodni-i-interiorni-vrati-na-niski-ceni

Добре дошли при най-ниските цени на врати София!
Предлагаме богат избор от интериорни врати на конкурентни цени. При нас ще намерите разнообразие от цветове,
размери и модели, като основното предимство, което имаме е постоянна складова наличност, качествено и бързо
обслужване от търговските консултанти, кратки срокове за изпълнение на поръчките.
http://obiavidnes.com/obiava/116322/dobre-doshli-pri-nay-niskite-ceni-na-vrati-sofiya

Входни,интериорни,стъклени и алуминиеви врати с високо качество.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/116321/vhodniinteriornistykleni-i-aluminievi-vrati-s-visoko-kachestvo

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
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освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116320/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116319/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
С приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за едновременно управление
на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно
измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за
монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у
нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се отърват и забравят за
модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н.
(Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116318/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Ултразвуков уред против съсели – Изберете българското!
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Електронният уред за борба с гризачи e предназначен да гони
гризачите по екологично чист начин, без консумативи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116317/ultrazvukov-ured-protiv-syseli--izberete-bylgarskoto

Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116316/uredi-sreshtu-kyrtica-laluger-slyapo-kuche

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
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(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/116315/dregeri---alkoholni-testeri

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116314/ovlajniteli-na-vyzduha

Oвлажнител с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/116313/ovlajnitel-s-vlagomer-i-yonizator

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116312/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини ултразвукова пералня
Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. 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/116311/mini-ultrazvukova-peralnya

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Уред за жива и мъртва вода
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/116310/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
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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/116309/destilatori-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/116308/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Универсален мини въздухочистител – йонизатор, озонатор
Универсален мини въздухочистител – йонизатор, озонатор – служи за премахване на лоши миризми в малки затворени
пространства и антибактериално пречистване на въздуха (гардероб, хладилник, шкаф, автомобил, тоалетна).
Миниатюрен, лек и леснопреносим, където има необходимост от неговото действие. CE сертифициран. За подробности
и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116307/universalen-mini-vyzduhochistitel--yonizator-ozonator

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/116306/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатори 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/116305/yonizatori-ot-tehnomag

Редене на паркет от Класик паркет
Циклене на паркет и дюшеме с валови обезпрашени машини. Реставрация на стари паркети и дюшемета. Запълване фуги
и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект. Използваме лакове на водна основа, оставящи
естествения цвят на подовата настилка. Те са безвредни, бързо съхнещи и с гарантирано качество. Поставяне на лайсни,
первази, ламиниран паркет, ламперия, "OSB"плоскости. Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
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http://obiavidnes.com/obiava/116304/redene-na-parket-ot-klasik-parket

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/116303/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/116302/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Еми Стил - РЕМОНТ НА ПОКРИВИ! Хидроизолации! Тенекеджийски услуги,
Изпълняваме и всички видове дейности свързани със строителството / редене на павета, изкопи, грубо строителство,
изграждане, монтаж, зидане, замазка, саниране, фаянс и теракота, шпакловка, настилки и облицовка, боядисване, ВиК,
Ел, дограма, врати, прозорци, щори, отопление, вентилация, паркет, мебели, обзавеждане, осветление, строителни
ремонти от всякакъв вид /. Работим в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/116301/emi-stil---remont-na-pokrivi-hidroizolacii-tenekedjiyski-uslugi

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116300/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116299/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/116298/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/116297/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/116296/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирани, интериорни, алуминиеви и стъклени врати на изгодни цени
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
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врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална №3а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/116295/blindirani-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-na-izgodni-ceni

Паркетни услуги
Циклене, шлайфане, полиране на масивен паркет. Патиране на екзотичен, многослоен паркет, /монтаж/ на ламиниран
паркет, вграждане на аксесоари. 0890159650 http://tsiklene-parket-sofia.eu
http://obiavidnes.com/obiava/116294/parketni-uslugi

Матраци от Мебели ИДЕА
Мебели Идеа предлагат цялостно обзавеждане, мебели и аксесоари за вашия дом. Мебели ИДЕА дават готови
дизайнерски решения за всяка ваша стая. Предлагаме ви квалитетни, оригинални и модерни мебели на изключително
атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/116293/matraci-ot-mebeli-idea

Бетфеър - NostraBet.com
Футболни прогнози от сайта Nostrabet.com.. В NostraBet ще намерите всичко – букмейкъри, коефициенти, бонуси,
статистика, новини, анализи, коментари, събития, съвети, предложения и още много полезна информация.
http://obiavidnes.com/obiava/116292/betfeyr---nostrabetcom

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат
най-разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116291/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/116290/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
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Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116289/slivaniya-i-pridobivaniya

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116288/ocenka-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116287/vryzki-s-investitori-investor-relations

Инвестиции
Инвеститорите са за предпочитане пред банката - кредитор
Всекидневните безмилостни промени, налагани към бизнеса в България от Европейския съюз и Българското Правителство
изискват смели, бързи и адекватни решения от най-предвидливите в бизнеса. Светът се променя изключително бързо и
геополитическите особености влияят непоправимо на бизнеса по целия свят. Тези сериозни обстоятелства не трябва да
се пренебрегват от нито един бизнес и само най-решителните и гъвкави предприемачи, които партнират с по-големите
„играчи
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http://obiavidnes.com/obiava/116286/investicii

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/116285/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД,
ЕООД, СД със задължения,Данъчни и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116284/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД,
ЕООД, СД със задължения,Данъчни и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116283/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД,
ЕООД, СД със задължения,Данъчни и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към
държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
https://topbg1.blogspot.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/116282/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi
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