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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147958/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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.
Интернет магазини
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/147957/masajna-kushetka--dvusekcionna

Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/147942/zaemi-do-7000-lv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147908/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147907/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Съдействие при преместване в България
Планирате преместване или вече живеете в България, самостоятелно или със семейството си. И в двата случая, нямате
представа откъде да започнете своето ново пътешествие. Това често означава запознаване и преодоляване на
бюрократични процедури, нужда от преводачи, обикаляне на българските институции и губене на време.
http://obiavidnes.com/obiava/147904/sydeystvie-pri-premestvane-v-bylgariya

Всички оферти от София от 123nameri
При нас ще намерите най-ниските цени на оферти от София, Варна, Бургас и изобщо всички по-големи градове в
страната.
ул. „Ген. Стоян Стоянов" 75, 1572,
ж.к. Дружба 1, София,
0895 400 914
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http://obiavidnes.com/obiava/148021/vsichki-oferti-ot-sofiya-ot-123nameri

32GB DDR4 2666MHz HPE 815100-B21
32GB DDR4 2666MHz HPE 815100-B21, Registered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/148020/32gb-ddr4-2666mhz-hpe-815100-b21

Захранване Seasonic Prime SSR-650GD2
Захранване Seasonic Prime SSR-650GD2, 650W, Active PFC, 80+ Gold, изцяло модулно, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/148019/zahranvane-seasonic-prime-ssr-650gd2

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2410
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2410, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
8.8 ipm, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148018/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g2410

Ние-сме Маистори за Pемонт на Покриви-0892921983
Hие сме -Маистори за ремонт на покриви
-Направа на дървени конструкций
-Претърсване и редене на покрив сас керемиди
-Хидроизолаций със усилен воалит
-Битумни керемиди
-Тенекеджийство
-Обшивки със права ламарина
-Олуци и водосточни тръби
-Алпинисти и Др.СМР.
7 човека комплексна бригада
гаранций срокове
тел;0892921983: директно с майстора
http://obiavidnes.com/obiava/148017/nie-sme-maistori-za-pemont-na-pokrivi-0892921983

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148016/pechelete-pari-ot-internet

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
8.8 ipm, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148015/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g3410

Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS305
Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS305, цветен, 4800 x 1200 dpi, 7.7 ipm, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148014/mastilenostruen-printer-canon-pixma-ts305

мейзитанг а1
Мейзитанг А1 са средство за бързо отслабване без диета насочени към изгаряне на мазнините. Мейзитанг силна формула
редуцира излишното тегло и изчиства организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/148013/meyzitang-a1

meizitang strong
Meizitang Strong 30 капсули за лесно сваляне на мазнините и наднорменото тегло. Една капсула Мейзитанг Стронг на ден
за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148012/meizitang-strong

Maxman - Максмен
Maxman - МаксМен билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства
на Maxman - МаксМен са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148011/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148010/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148009/lida-stara

Камагра желе
Камагра желе - Камагра гел 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Действието на Камагра гел започва 20
минути след приема, ефекта на Камагра желе продължава 4 до 6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148008/kamagra-jele

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа по-бързо със
стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148007/kamagra-gel

Обектив Sony Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS
Обектив Sony Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS, за Sony E (FE)
http://obiavidnes.com/obiava/148006/obektiv-sony-vario-tessar-t-fe-24-70-mm-f4-za-oss

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на желанието и възбудата. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148005/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148004/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
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Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148003/bilkova-viagra

Panasonic LUMIX DC-TZ200(черен)
Panasonic LUMIX DC-TZ200(черен), 15x оптично увеличение, 20.1 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD сензорен дисплей, Wi-Fi, SDXC
слот, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148002/panasonic-lumix-dc-tz200cheren

Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет Toshiba SDHC 16GB EXCERIA Type HD
Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет Toshiba SDHC 16GB EXCERIA Type HD, 60x оптично увеличение,
18.1 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD TFT дисплей, Wi-Fi, micro USB Type B 2.0, micro HDMI Type D, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/148001/panasonic-lumix-fz82cheren-v-komplekt-s-karta-pamet-toshiba-sdhc-16gb-exceria-t

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ РАБОТА ГАРАНТИРАНА 100% С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ
ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КОЯТО ВИ 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,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони
/800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони /1500 евро/.За всички работни места
седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен. Подсигурени
квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор
задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/148000/bez-komision-chehiya-rabota-garantirana-100-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-age

0876939665,0884492610,0885642782-ЕДНА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ ЗА ИЗМАМНИК ЗА РАБОТА
-ЧЕХИЯ ГЕРМАНИЯ
Става въпрос в случая за небезизвестния Иван Иванов /прекарал известно време в затвора/,който от много време се
подвизава и набира хора за Чехия,Германия.Много години е разобличаван по медии,сайтове и телевизия.След всеки негов
проблем си сменя тел. номера за контакти и по този начин се покрива и мие ръце.Последната му измама бе разобличена
на 16.02.2018г. по новините на "НОВА TV"в 21.38ч. с заглавие "Вместо работа в чужбина-нощувка на улицата".Измамени
са Борислав и Николай от гр.София,като са тръгнали от автогара "Сердика"гр.София.Пристигайки в Прага са им взели
по 150 евро и ги оставили да чакат домакинката.Тя не идва,а тел. номера които имат не отговарят вече.Записали са се в
гр.София по обява "Нови работни места 2017г.-1400 евро заплата".За контакти "rabota" и емейл "rabota.cz@mail.bg" при
лицето /кординатор/ Зорница Стоянова от гр.София.До момента на разобличаване работеше с тел.
номера-0876939665,0895812417,0884492610.През всичките години с "измислената" му дейност се е представял и като
фирма "Еуро Консултинг"-ЕООД,с тел. номера-0893272183,0877254139 и негови хора набиращи работни кадри за него:
Теодора Викторова и Галина Караджова с тел. номер-0876139203,Деси Станимирова-0878895031,Ивайло Пенев и Виктор
Джаджаров-0897858350/скоро разобличени за измама за Германия/ и много други телефонни номера.След всяка измама си
сменя тел. номера,имена за контакти и адрес за приемане на клиенти,като в момента отговаря на следните
телефони-0885642782 и 0887722611 като няма да са последни. Не давайте пари в България и чужбина за да не
пострадате като Борислав и Николай от гр.София.Нека след тази статия всеки да си направи равносметка защо си
сменя телефоните за контакти,както и имената на кординаторите си.Ако е толерантен това няма да го прави.Явно
разчита единствено на тези пари от измамените за да не умре от глад. Нещастник. За достоверността на горе
написаното всеки може да изпише телефонните номера и да ги провери лично за да се запознае с всичките му измами.
http://obiavidnes.com/obiava/147999/087693966508844926100885642782-edna-istinska-istoriya-za-izmamnik-za-rabota--che

Филтър B+W KSM Circular-pol High Transmission MRC HTCM
Филтър B+W KSM Circular-pol High Transmission MRC HTCM, поляризационен, 52mm
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http://obiavidnes.com/obiava/147998/filtyr-bw-ksm-circular-pol-high-transmission-mrc-htcm

Филтър B+W UV HAZE (010M) MRC SLIM
Филтър B+W UV HAZE (010M) MRC SLIM, ултравиолетов, 52mm
http://obiavidnes.com/obiava/147997/filtyr-bw-uv-haze-010m-mrc-slim

Зарядно за кола Manhattan 401364
Зарядно за кола Manhattan 401364, от авт. запалка към 1x USB A(ж), 5V, 0.5A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/147996/zaryadno-za-kola-manhattan-401364

Контролер Manhattan Serial PCI Card 158206
Контролер Manhattan Serial PCI Card 158206, от PCI(м) към 1x RS-232c(DB-9)(м)
http://obiavidnes.com/obiava/147995/kontroler-manhattan-serial-pci-card-158206

Протектор за таблет Manhattan iPad Snap-Fit Smart Shell 450287
Протектор за таблет Manhattan iPad Snap-Fit Smart Shell 450287, за Apple iPad 2, поликарбонат, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/147994/protektor-za-tablet-manhattan-ipad-snap-fit-smart-shell-450287

Протектор за таблет Manhattan iPad Slip-Fit Sleeve 450218
Протектор за таблет Manhattan iPad Slip-Fit Sleeve 450218, за Apple iPad 2/3, силикон, червен
http://obiavidnes.com/obiava/147993/protektor-za-tablet-manhattan-ipad-slip-fit-sleeve-450218

Четец за карти Manhattan 100939
Четец за карти Manhattan 100939, microSD/SDHC/SDXC, CompactFlash, M2, MS/MS PRO/MS PRO DUO, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147992/chetec-za-karti-manhattan-100939

Стойка за стена Manhattan 460934
Стойка за стена Manhattan 460934, за екрани 32"-55", VESA до 400x400, до 40кг
http://obiavidnes.com/obiava/147991/stoyka-za-stena-manhattan-460934

Почивка на море - Вила Жани Ахтопол / Ahtopol
Почивка на море - Вила Жани Ахтопол / Ahtopol
Вила Жани предлага отлични условия за вашата незабравима почивка в Ахтопол. Самостоятелни стаи с кухненски кът,
баня, тераса, климатик, хладилник, телевизор и интернет.
Вила ЖАНИ се намира на тиха и спокойна пресечка на главната улица, между пристанището и плажа в центъра на град
Ахтопол. / Ahtopol /
www.ahtopol-hotelikvartiri.com
За информация и резервации:
"Вила ЖАНИ" Ахтопол
гр. Ахтопол, ул. Яна №8
GSM: +359 897377151
GSM: +359 882414267
тел.: +359 590 62647
https://ahtopol-hotelikvartiri.com/
http://obiavidnes.com/obiava/147990/pochivka-na-more---vila-jani-ahtopol--ahtopol

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име ptcstars или посетете сайта ни
www.bg.ptcstars.com
http://obiavidnes.com/obiava/147989/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Слушалки Energy E410 Sport Black
Слушалки Energy E410 Sport Black, спортни, 20-20 кHz честотен диапазон,
http://obiavidnes.com/obiava/147988/slushalki-energy-e410-sport-black

Fire Emblem Awakening
Fire Emblem Awakening, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/147987/fire-emblem-awakening

Burnout Paradise Remastered. за Xbox One
Burnout Paradise Remastered. за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/147986/burnout-paradise-remastered-za-xbox-one

Слушалки
Слушалки, микрофон, 1.6m кабел, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/147985/slushalki

Burnout Paradise Remastered
Burnout Paradise Remastered, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/147984/burnout-paradise-remastered

Настолен компютър HP ProDesk 400G4 SFF (1EY31EA)
Настолен компютър HP ProDesk 400G4 SFF (1EY31EA), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7500 3.4/3.8 GHz, 4GB DDR4,
500GB HDD, 4x USB 3.1, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/147983/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-400g4-sff-1ey31ea

Слушалки
Слушалки, микрофон, 1.6 m, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/147982/slushalki

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
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** 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/147981/detoksikator

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147980/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Tower Muse M-1200 BTK
Tower Muse M-1200 BTK, USB/SD
http://obiavidnes.com/obiava/147979/tower-muse-m-1200-btk

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/147978/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Микрофон Razer Seiren Elite
Микрофон Razer Seiren Elite, настолен, 15Нz~22kНz, USB, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/147977/mikrofon-razer-seiren-elite

Микрофон Razer Seiren X
Микрофон Razer Seiren X, настолен, 15Нz~22kНz, 3.5мм жак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147976/mikrofon-razer-seiren-x

Слушалка
Слушалка, Q1 Mini, Bluetooth, време за разговори до 5 часа, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/147975/slushalka

мейзитанг а1
Мейзитанг А1 са средство за бързо отслабване без диета насочени към изгаряне на мазнините. Мейзитанг силна формула
редуцира излишното тегло и изчиства организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147974/meyzitang-a1

meizitang strong
Meizitang Strong 30 капсули за лесно сваляне на мазнините и наднорменото тегло. Една капсула Мейзитанг Стронг на ден
за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147973/meizitang-strong

Maxman - Максмен
Maxman - МаксМен билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства
на Maxman - МаксМен са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147972/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147971/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147970/lida-stara

Камагра желе
Камагра желе - Камагра гел 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Действието на Камагра гел започва 20
минути след приема, ефекта на Камагра желе продължава 4 до 6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147969/kamagra-jele

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа със сексуална
стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147968/kamagra-gel

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа със сексуална

Страница 10/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2018

стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147967/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147966/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147965/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147964/bilkova-viagra

Геймпад Microsoft Xbox One Wireless Sea of Thieves Limited Edition
Геймпад Microsoft Xbox One Wireless Sea of Thieves Limited Edition, безжичен, за Xbox One, син
http://obiavidnes.com/obiava/147963/geympad-microsoft-xbox-one-wireless-sea-of-thieves-limited-edition

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147962/otslabni-s-lida

Монитор ELO E321195
Монитор ELO E321195, 10.1"(25.7 cm), TN тъч панел, WXGA, 25ms, 800:1, VGA, DisplayPort, HDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147961/monitor-elo-e321195

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/147960/lida-shishe

Конзола Sony PlayStation 4 Pro 1TB + Gran Turismo Sport
Конзола Sony PlayStation 4 Pro 1TB + Gran Turismo Sport, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147959/konzola-sony-playstation-4-pro-1tb--gran-turismo-sport

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/147956/meizitang

Кабел Earldom
Кабел Earldom, AUX22, от 3.5mm(м) към Lightning(м), 1.0м, различни цветове
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http://obiavidnes.com/obiava/147955/kabel-earldom

Слушалки тип "тапи: Panasonic RP-TCM105E-P
Слушалки тип "тапи: Panasonic RP-TCM105E-P, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/147954/slushalki-tip-tapi-panasonic-rp-tcm105e-p

Монитор ELO E331595
Монитор ELO E331595, 12.1"(30.73 cm), TN тъч панел, SVGA, 25ms, 1500:1, VGA, DisplayPort, HDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147953/monitor-elo-e331595

Гейминг джойстик FanTech Shooter GP11
Гейминг джойстик FanTech Shooter GP11, 2.0m кабел , PC, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147952/geyming-djoystik-fantech-shooter-gp11

Слушалки тапи Panasonic RP-TCM105E-A
Слушалки тапи Panasonic RP-TCM105E-A, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/147951/slushalki-tapi-panasonic-rp-tcm105e-a

Монитор ELO E334530
Монитор ELO E334530, 15"(38.10 cm), TN тъч панел, XGA, 16ms, 700:1, VGA, DisplayPort, HDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147950/monitor-elo-e334530

Гейминг лък Shinecon AR Archer AB01
Гейминг лък Shinecon AR Archer AB01, Bluetooth, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147949/geyming-lyk-shinecon-ar-archer-ab01

Разклонител Brennenstuhl Garant S4 (1198550)
Разклонител Brennenstuhl Garant S4 (1198550), 4 гнезда, тип "макара", индикатор за прегряване или претоварване, 25m,
сив
http://obiavidnes.com/obiava/147948/razklonitel-brennenstuhl-garant-s4-1198550

levitra
LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е един наистина уникален продукт. Много високо качество на действие и разумна цена.
LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е със съставка тадалафил, изключително добър секс стимулант без странични действия.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/147947/levitra

Тонколона JBL Studio 235C BK
Тонколона JBL Studio 235C BK, 1.0, 70W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147946/tonkolona-jbl-studio-235c-bk

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/147945/kamagra-gel
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Разклонител Brennenstuhl Garant S4 (1218050)
Разклонител Brennenstuhl Garant S4 (1218050), 4 гнезда, тип "макара", индикатор за прегряване или претоварване, 25m,
син
http://obiavidnes.com/obiava/147944/razklonitel-brennenstuhl-garant-s4-1218050

Тонколони JBL Studio 230 BK
Тонколони JBL Studio 230 BK, 1.0, 50W RMS, черни
http://obiavidnes.com/obiava/147943/tonkoloni-jbl-studio-230-bk

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/147941/viagra

Удължител на макара Brennenstuhl Automatic 18m 1241000300
Удължител на макара Brennenstuhl Automatic 18m 1241000300, IP44 жълт
http://obiavidnes.com/obiava/147940/udyljitel-na-makara-brennenstuhl-automatic-18m-1241000300

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147939/lida-shishe

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147938/lida-shishe

Удължител на макара Brennenstuhl Automatic 11m 1241020300
Удължител на макара Brennenstuhl Automatic 11m 1241020300, IP44 жълт
http://obiavidnes.com/obiava/147937/udyljitel-na-makara-brennenstuhl-automatic-11m-1241020300

Гипсокартон,окачен таван
„Перфект 2007”ЕООД извършва професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни
стени,шпакловка,боядисване и др.цялостни строителни ремонти. http://строителстворемонти.com/
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/147936/gipsokartonokachen-tavan

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/147935/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
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http://obiavidnes.com/obiava/147934/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Антиейджинг - лекарства и хранителни добавки за забавяне процеса на стареене
Антиейджинг - противодействие на остаряването е цел на милиони хора по света, за чието постигане е ангажиран
целия потенциал на световната медицина. Освен безбройните антиейджинг рецепти и съвети, се разработват
изкуствени органи с цел надмогване последиците от тежкизаболявания.
http://obiavidnes.com/obiava/147933/antieydjing---lekarstva-i-hranitelni-dobavki-za-zabavyane-procesa-na-stareene

Рутер Mikrotik PowerBox Pro RB960PGS-PB
Рутер Mikrotik PowerBox Pro RB960PGS-PB, 5x 10/100/1000 Ports, Passive PoE, 1x SFP port, за външен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/147932/ruter-mikrotik-powerbox-pro-rb960pgs-pb

Led Фенер Brennenstuhl HL DB 203 1175420
Led Фенер Brennenstuhl HL DB 203 1175420, 3x AAA, 200+20lm, за външна употреба
http://obiavidnes.com/obiava/147931/led-fener-brennenstuhl-hl-db-203-1175420

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/147930/otslabni-s-meizitang

Имоти Созопол, апартаменти Созопол
Делта Транс Комерс предлага голямо разнообразие от имоти в Созопол за продажба и отдаване под наем. Компанията
предлага услуги по професионално управление на имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/147929/imoti-sozopol-apartamenti-sozopol

Soundbar система JBL SB 450
Soundbar система JBL SB 450, 2.1, безжична, RMS 200W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147928/soundbar-sistema-jbl-sb-450

Перална машина Indesit ITWD 61252 W
Перална машина Indesit ITWD 61252 W, клас A++, капацитет 9кг., центрофуга 1200 обр/мин, свободностояща, 60cm, LED
дисплей, функция Smart Check, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147927/peralna-mashina-indesit-itwd-61252-w

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/147926/cialis

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147925/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/147924/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147923/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147922/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147921/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147920/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147919/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147918/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147917/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147916/bilkova-viagra

Преносима колона MUSE 23W M-350 BTW
Преносима колона MUSE 23W M-350 BTW,
http://obiavidnes.com/obiava/147915/prenosima-kolona-muse-23w-m-350-btw

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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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. (02)953 08 87
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147914/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147913/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/147912/cours-de-bulgare-pour-trangers

Портативна конзола Sony PlayStation Vita Mega Pack Hits (8GB карта памет + 4 игри)
Портативна конзола Sony PlayStation Vita Mega Pack Hits (8GB карта памет + 4 игри), черна
http://obiavidnes.com/obiava/147911/portativna-konzola-sony-playstation-vita-mega-pack-hits-8gb-karta-pamet--4-igr

Масажна-масажираща седалка

Страница 16/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2018

Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147910/masajna-masajirashta-sedalka

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 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/147909/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
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Зад името БИ ЕНД СИ СЪРВИС стоят 30 години опит в областта на фирменото счетоводство. Ако имате нужда от
добър счетоводител, който да ви предоставя бързи, точни и качествени счетоводни услуги на конкурентни цени,
заповядайте в нашата счетоводна къща. При нас ще получите топ счетоводно обслужване, както и всякаква
необходима информация свързана със счетоводство на фирмата, данъци, финанси, регистриране на фирми и др. При
възникнали въпроси, оставаме на ваше разположение на посочените конкатки.
http://obiavidnes.com/obiava/147906/schetovodni-uslugi

Access point/Аксес пойнт MikroTik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPACD-NM
Access point/Аксес пойнт MikroTik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPACD-NM, 2x 5GHz, 1x LAN10/100/1000, Passive PoE, 1x SFP
port, 1x miniPCIe slot, 1x Sim slot, 1x USB 2.0, 2x вътрешни антени
http://obiavidnes.com/obiava/147905/access-pointakses-poynt-mikrotik-netmetal-5-rb922uags-5hpacd-nm

Перална машина Indesit IWE 71082 S ECO
Перална машина Indesit IWE 71082 S ECO, клас A++, капацитет 7кг., центрофуга 1000 обр/мин, свободностояща, 60cm,
LED дисплей, функция Smart Check, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/147903/peralna-mashina-indesit-iwe-71082-s-eco

Преносима караоке система Muse M-1910 T
Преносима караоке система Muse M-1910 T, микрофон, 100 W, Bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147902/prenosima-karaoke-sistema-muse-m-1910-t

Музикална колона Energy B3 Bluetooth
Музикална колона Energy B3 Bluetooth,
http://obiavidnes.com/obiava/147901/muzikalna-kolona-energy-b3-bluetooth

ВНИМАНИЕ ВАЖНО ЧЕТЕТЕ ЗА 0886090826
0886090826 Наглите и безкрупулни измамници с нов текст за ИЗМАМА в обявите си.
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Къде се е чуло и видяло Агенцията по заетоста да дойде да те търси по автогарите и да те посреща.Много съмнително и
глупаво.Може ли да обясните как сте ангажирали Агенцията по заетоста,че не само на мен но и на всеки ще му е
интересно да чуе лъжите ви.В коя държава Агенцията по заетоста ще се ангажира да ходи по автогарите в който и да
е било град и да търси и посреща общи работници. Да е някой компютърен специалист с 2 или 3 висши образования
предполагаемо е да иде някой да го посрещне но общи работници в 5:00 сутринта на автогарата в Чехия е Невъзможно.В
репортажа по БНТ2 за вас се казва,че не се посочва име на компанията и нямате офис.Как тогава Агенцията по
заетоста на Република Чехия сключи договор точно с вас.
ИЗПИШЕТЕ НОМЕРА ИМ В ГУГЪЛ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС
http://obiavidnes.com/obiava/147900/vnimanie-vajno-chetete-za-0886090826

Монитор NEC PA243W
Монитор NEC PA243W, 24"(60.96 cm), IPS панел, WUXGA, 8ms, 1000:1, 350 cd/m2, VGA, DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/147899/monitor-nec-pa243w

Harman/kardon HD 3700
Harman/kardon HD 3700, CD плейър, USB
http://obiavidnes.com/obiava/147898/harmankardon-hd-3700

Монитор NEC PA243W
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Монитор NEC PA243W, 24"(60.96 cm), IPS панел, WUXGA, 8ms, 1000:1, 350 cd/m2, VGA, DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/147897/monitor-nec-pa243w

Протектор Manhattah iPad Slip-Fit Sleeve 450034
Протектор Manhattah iPad Slip-Fit Sleeve 450034, за Apple iPad, силиконов, син
http://obiavidnes.com/obiava/147896/protektor-manhattah-ipad-slip-fit-sleeve-450034

Крепеж за фенер към оръжие Nitecore GM04
Крепеж за фенер към оръжие Nitecore GM04, 25mm
http://obiavidnes.com/obiava/147895/krepej-za-fener-kym-oryjie-nitecore-gm04

cialis аптечен
Аптечен Cialis е един от най-търсените секс стимуланти за мъже. Cialis, Циалис е най-популярния секс стимулант в цял
свят, доказано лекува еректилна дисфунция и няма странични ефекти. www.steroidi.com
http://obiavidnes.com/obiava/147894/cialis-aptechen

Вентилаторен хъб Deep Cool FH-10 DP-F10PWM-HUB
Вентилаторен хъб Deep Cool FH-10 DP-F10PWM-HUB, поддържа до 10 вентилатора, 10x 4-pin порта, 12V, SATA power
port
http://obiavidnes.com/obiava/147893/ventilatoren-hyb-deep-cool-fh-10-dp-f10pwm-hub

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/147892/kamagra-gold

Здраве и дълголетие - от какво зависят и как да ги постигнем
Нашите здраве и дълголетие зависят от собствените ни непрекъснати усилия. За да се радваме на добро здраве, бавно
остаряване и активен живот дълги години е желателно да се храним здравословно, предимно със сурова растителна
храна, сезонни зеленчуци и плодове, ядки, варива, да избягваме червените меса, а от алкохола да предпочитаме червеното
вино.
http://obiavidnes.com/obiava/147891/zdrave-i-dylgoletie---ot-kakvo-zavisyat-i-kak-da-gi-postignem

Ютия Tefal FV5540E0
Ютия Tefal FV5540E0, 2600W, парен удар до 180 г., синя
http://obiavidnes.com/obiava/147890/yutiya-tefal-fv5540e0

Традиционни български суперхрани -лук, чесън, краставица, червено цвекло
Традиционни суперхрани на българския пазар са ябълки, лук, чесън, краставица, червено цвекло. От всички суперхрани в
света, най - предпочитана е ябълката, притежаваща изключително полезни, укрепващи здравето и удължаващи
човешкия живот свойства, с високото си съдържание на пектин.
http://obiavidnes.com/obiava/147889/tradicionni-bylgarski-superhrani--luk-chesyn-krastavica-cherveno-cveklo

Калъф за Mi A1
Калъф за Mi A1, страничен с гръб, пластмаса, Nillkin, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147888/kalyf-za-mi-a1
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kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути. Взимате една
дъвчаща таблетка и след малко сте готов за дейтвие. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/147887/kamagra-dyvchashta

Слушалки Energy Headphones 1 Bluetooth
Слушалки Energy Headphones 1 Bluetooth, универсални, сини
http://obiavidnes.com/obiava/147886/slushalki-energy-headphones-1-bluetooth

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147885/otslabni-s-lida

Екстендър Makki MAKKI-SR1701A-470
Екстендър Makki MAKKI-SR1701A-470, от PCIe x1(м) към PCIe x16(ж) през USB 3.0, предназначен за добив на
криптовалути
http://obiavidnes.com/obiava/147884/ekstendyr-makki-makki-sr1701a-470

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/147883/lida-shishe

Телевизор Sony KD65XD7505BAEP
Телевизор Sony KD65XD7505BAEP, 65"(165.1 cm)4K UHD Smart LED TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/147882/televizor-sony-kd65xd7505baep

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/147880/meizitang

Switch Dahua PFS3005-4P-58
Switch Dahua PFS3005-4P-58, 100Mbps, 5x Lan100 (4x Lan100 PoE), максимална мощност на порт 30W
http://obiavidnes.com/obiava/147874/switch-dahua-pfs3005-4p-58

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/147873/kamagra-raztvorimi

Висококачествени немски акумулатори Veber
Висококачествени немски акумулатори Veber, Berga, Varta и други с гаранция за качество ще откриете в специализирания
онлайн магазин Veber.bg. В каталога му се предлага голямо разнообразие от модели с различен капацитет и пусков ток от
64 до 180 Ah и пусков ток от 610 до 1000 A (EN). Заложете на доказани марки акумулатори!
http://obiavidnes.com/obiava/147872/visokokachestveni-nemski-akumulatori-veber
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Вентилатор 120mm Evercool EC12038HH24BA
Вентилатор 120mm Evercool EC12038HH24BA, 3-pin, 2900 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/147871/ventilator-120mm-evercool-ec12038hh24ba

Стойка за автомобил Volkano VB-301-BK
Стойка за автомобил Volkano VB-301-BK, за смартфони до 9см ширина, универсална
http://obiavidnes.com/obiava/147870/stoyka-za-avtomobil-volkano-vb-301-bk

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
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. (02)953 08 87
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147869/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Разговорен английски
Разговорен английски
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 .
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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 Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147868/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147867/bulgarian-for-foreigners

Изработка на онлайн магазин Варна
Интернет или онлайн магазин е уеб сайт, от който потребителите имат възможност да закупят определена стока или
услуга. В онлайн магазините изработени от нас Ви предоставяме различни начини за електронно разплащане, а стоката
която са закупили вашите клиенти ще си я получат по пощата или с куриер по техен избор. Интернет магазинът Ви не
се нуждае от складова база в която да се складират стоките, които предлагате, а можете да ги набавяте от
доставчиците с които работите, когато получите съответната поръчка от клиент.
Пазаруването през мрежата улеснява намирането и сравняването на стоки и услуги с предлаганите в другите онлайн
магазини, без да се налага на Вашите клиенти да губят времето си в разходки по магазините.В онлайн магазина си Вие
имате възможност да предлагате стоките и услугите на по-ниска цена от тези, които се предлагат в обикновените
магазини, защото в Интернет не се налага да плащате високи наеми заплати, осигуровки и други съпътстващи
обичайната дейност разходи. Ето защо Ви препоръчваме да си закупите онлайн магазин от нас и още от следващия ден
да започнете да продавате.....
Системата включва:
Уникален дизайн съобразен с потребностите на Вашия онлайн магазин(дизайна е оптимизиран за мобилни
устройства)
контактна форма, карта на сайта, често задавани въпроси, RSS новини
динамична продуктова количка за пазаруване от интернет магазина
неограничен брой категории, подкатегории и продукти
страници: начало, нови продукти, промоции, галерия, за нас, контакти c интегрирана google maps
автоматично генериране и обновяване на карта на сайта за търсещи машини
автоматично разпознаване на потребителите по градове (пример: Влиза се от компютър във Варна, София,
Пловдив, Русе или Бургас и първоначално се отварят резултатите за Варна, София, Пловдив, Русе или Бургас )
автоматично изчисляване на цената за доставка
възможност за интегриране на модул на Еконт
система за автоматичен логин в онлайн магазина
динамично комплексно търсене
автоматичен превод на целия онлайн магазин за даден език (без категории, подкатегории, заглавия и описания)
интегрирана система за известия, съобщения между потребителите и администраторите на сайта
индивидуални потребителски профили (снимка на профила)
влизане в онлайн магазина през Фейсбук
система за споделяне (Фейсбук, Гугъл плюс, Туитър, Линкед ин) + бутон за споделяне в над 100 социални мрежи
модул за принтиране на клиентска страница (страница с данни за съответния продукт)
Рейтинг система за всеки продукт – потребителите на сайта могат да рейтват и да правят коментари в сайта.
модул последно посетени продукти за удобство на потребителите
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модул нови продукти
модул продукти с най-голям рейтинг(топ продукти)
модул най-продавани продукти
модул посетители в реално време
задаване на наличност на продуктите
форма за регистрация на нови потребители
оф лайн разплащания (банков превод, уестърн юнион, мъни грам, по куриер с наложен платеж)
възможност за разплащане с кредитни карти, онлайн системи за разплащане ePay; PayPal; moneybookersи др.
възможност за SSL (криптирана защитена връзка, задължително ако се ползват онлайн разплащания),* заплаща се
допълнително на година към хостинга
модул за банери
модул за реклами
модулите за банери и реклами са таргетирани по страници
модули за реклама от други сайтове (Гугъл Адсенс)
модул за афилейти от други сайтове (Грабо и / или др. подобни)
модул фейсбук за фейсбук фен страницата на сайта
*изготвяме по желание допълнително фейсбук приложения за Вашият онлайн магазин
*по желание може да се направи приложение за Гугъл Хром
*по желание може да се изготвят и мобилни приложения за сайта(android; iphone; blackberry)
модул скайп – показва дали администратора е онлайн в скайп
бутон Google +
По администрацията на интернет магазина (динамична администрация – Full Ajax):
за обикновенните потребители – настройки по профила, използване на вътрешната система за съобшения
За администраторите на онлайн магазина – управление на:
съобщения
категории (добавяне, редактиране, изтриване)
под категории (добавяне, редактиране, изтриване)
профили (права за достъп)
администратори (права за достъп)
общи настройки (смяна лого, SSL, цени за реклама, посещения от търсещи машини, валути, кредитни карти, цензура
за коментарите, упрвление права за досъп)
модули (включване, изключване, настройки за всички модули на сайта)
възможност за промяна в подредбата на Онлайн магазина на една, две или три колони(по този начин можете да си
направите сайта да изглежда уникален)
възможност за добавяне на галерия със снимки на всяка сраница
страници (Заглавие, Описание, Ключови думи за всяка страница, изключително важно за оптимизирането на сайта.
Подредба на всички модули за всяка страница – прави онлайн магазина уникален, което също допринася за по-добрата
му оптимизация)
статии (добавяне, редактиране, изтриване текстове за всяка страница)
автоматични e-mail известия (добавяне, редактиране, изтриване,шаблони за известията)
често задавани въпроси (добавяне, редактиране, изтриване)
реклами (добавяне, редактиране, активиране и деактивиране)
банери (добавяне, редактиране, активиране и деактивиране)
разплащания (добавяне, редактиране, изтриване, видове разплащания)
езици (добавяне, превод, активиране и деактивиране на неограничен брой езици)
пълна статистика за посещенията на потребителите на онлайн магазина интегрирана в сайта
За работата на интернет магазина Ви е необходим само диспечер с минимални компютърни умения, който да следи
разпределя и изпълнява направените поръчки.
Предлагаме още хостинг, поддръжка, и SEO оптимизация за изработените от нас сайтове.
http://obiavidnes.com/obiava/147866/izrabotka-na-onlayn-magazin-varna

Тонколона JBL Sound Fly BT
Тонколона JBL Sound Fly BT, 1.0, 20W RMS(10W + 10W), Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147865/tonkolona-jbl-sound-fly-bt

Изработка на сайт Варна
Малък сайт, или както някои го наричат сайт визитка е подходящ за малки или току що стартиращи фирми, които
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разполагат с ограничен бюджет но все пак искат да присъстват в интернет пространството.Изработката на такъв
сайт не отнема много време и за това цената му е ниска. Нашата рекламнма агенция предлага промоционални пакети за
стартиращи фирми, които бързо искат да се наложат на пазара. Предлагаме още хостинг, поддръжка, и SEO
оптимизация за изработените от нас сайтове. Можете да си поръчате изработка на сайт във Варна и онлайн в
София,Пловдив, Бургас, и всички по-малки населени места.
http://obiavidnes.com/obiava/147864/izrabotka-na-sayt-varna

Изработка на онлайн магазин Варна
Интернет или онлайн магазин е уеб сайт, от който потребителите имат възможност да закупят определена стока или
услуга. В онлайн магазините изработени от нас Ви предоставяме различни начини за електронно разплащане, а стоката
която са закупили вашите клиенти ще си я получат по пощата или с куриер по техен избор. Интернет магазинът Ви не
се нуждае от складова база в която да се складират стоките, които предлагате, а можете да ги набавяте от
доставчиците с които работите, когато получите съответната поръчка от клиент.
Пазаруването през мрежата улеснява намирането и сравняването на стоки и услуги с предлаганите в другите онлайн
магазини, без да се налага на Вашите клиенти да губят времето си в разходки по магазините.В онлайн магазина си Вие
имате възможност да предлагате стоките и услугите на по-ниска цена от тези, които се предлагат в обикновените
магазини, защото в Интернет не се налага да плащате високи наеми заплати, осигуровки и други съпътстващи
обичайната дейност разходи. Ето защо Ви препоръчваме да си закупите онлайн магазин от нас и още от следващия ден
да започнете да продавате.....
Системата включва:
Уникален дизайн съобразен с потребностите на Вашия онлайн магазин(дизайна е оптимизиран за мобилни
устройства)
контактна форма, карта на сайта, често задавани въпроси, RSS новини
динамична продуктова количка за пазаруване от интернет магазина
неограничен брой категории, подкатегории и продукти
страници: начало, нови продукти, промоции, галерия, за нас, контакти c интегрирана google maps
автоматично генериране и обновяване на карта на сайта за търсещи машини
автоматично разпознаване на потребителите по градове (пример: Влиза се от компютър във Варна, София,
Пловдив, Русе или Бургас и първоначално се отварят резултатите за Варна, София, Пловдив, Русе или Бургас )
автоматично изчисляване на цената за доставка
възможност за интегриране на модул на Еконт
система за автоматичен логин в онлайн магазина
динамично комплексно търсене
автоматичен превод на целия онлайн магазин за даден език (без категории, подкатегории, заглавия и описания)
интегрирана система за известия, съобщения между потребителите и администраторите на сайта
индивидуални потребителски профили (снимка на профила)
влизане в онлайн магазина през Фейсбук
система за споделяне (Фейсбук, Гугъл плюс, Туитър, Линкед ин) + бутон за споделяне в над 100 социални мрежи
модул за принтиране на клиентска страница (страница с данни за съответния продукт)
Рейтинг система за всеки продукт – потребителите на сайта могат да рейтват и да правят коментари в сайта.
модул последно посетени продукти за удобство на потребителите
модул нови продукти
модул продукти с най-голям рейтинг(топ продукти)
модул най-продавани продукти
модул посетители в реално време
задаване на наличност на продуктите
форма за регистрация на нови потребители
оф лайн разплащания (банков превод, уестърн юнион, мъни грам, по куриер с наложен платеж)
възможност за разплащане с кредитни карти, онлайн системи за разплащане ePay; PayPal; moneybookersи др.
възможност за SSL (криптирана защитена връзка, задължително ако се ползват онлайн разплащания),* заплаща се
допълнително на година към хостинга
модул за банери
модул за реклами
модулите за банери и реклами са таргетирани по страници
модули за реклама от други сайтове (Гугъл Адсенс)
модул за афилейти от други сайтове (Грабо и / или др. подобни)
модул фейсбук за фейсбук фен страницата на сайта
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*изготвяме по желание допълнително фейсбук приложения за Вашият онлайн магазин
*по желание може да се направи приложение за Гугъл Хром
*по желание може да се изготвят и мобилни приложения за сайта(android; iphone; blackberry)
модул скайп – показва дали администратора е онлайн в скайп
бутон Google +
По администрацията на интернет магазина (динамична администрация – Full Ajax):
за обикновенните потребители – настройки по профила, използване на вътрешната система за съобшения
За администраторите на онлайн магазина – управление на:
съобщения
категории (добавяне, редактиране, изтриване)
под категории (добавяне, редактиране, изтриване)
профили (права за достъп)
администратори (права за достъп)
общи настройки (смяна лого, SSL, цени за реклама, посещения от търсещи машини, валути, кредитни карти, цензура
за коментарите, упрвление права за досъп)
модули (включване, изключване, настройки за всички модули на сайта)
възможност за промяна в подредбата на Онлайн магазина на една, две или три колони(по този начин можете да си
направите сайта да изглежда уникален)
възможност за добавяне на галерия със снимки на всяка сраница
страници (Заглавие, Описание, Ключови думи за всяка страница, изключително важно за оптимизирането на сайта.
Подредба на всички модули за всяка страница – прави онлайн магазина уникален, което също допринася за по-добрата
му оптимизация)
статии (добавяне, редактиране, изтриване текстове за всяка страница)
автоматични e-mail известия (добавяне, редактиране, изтриване,шаблони за известията)
често задавани въпроси (добавяне, редактиране, изтриване)
реклами (добавяне, редактиране, активиране и деактивиране)
банери (добавяне, редактиране, активиране и деактивиране)
разплащания (добавяне, редактиране, изтриване, видове разплащания)
езици (добавяне, превод, активиране и деактивиране на неограничен брой езици)
пълна статистика за посещенията на потребителите на онлайн магазина интегрирана в сайта
За работата на интернет магазина Ви е необходим само диспечер с минимални компютърни умения, който да следи
разпределя и изпълнява направените поръчки.
Предлагаме още хостинг, поддръжка, и SEO оптимизация за изработените от нас сайтове.
http://obiavidnes.com/obiava/147863/izrabotka-na-onlayn-magazin-varna

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147862/meyzitang

ИТТ България ООД - здрави крепежни елементи
ИТТ България ООД е българска фирма лидер в търговията с висококачествени крепежни елементи с висок клас на якост
и здравина. В каталога й ще откриете богат асортимент от болтове, винтове, гайки, шпилки, шайби, дюбели и други
крепежи с различни размери, вид, клас на якост и приложения.
За да бъде вашето скрепване сигурно и надеждно заложете на крепежни елементи от itt.bg
http://obiavidnes.com/obiava/147861/itt-bylgariya-ood---zdravi-krepejni-elementi

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147860/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
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Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147859/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147858/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147857/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147856/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147855/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147854/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147853/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147852/bilkova-viagra

Активатори за жива и мъртва вода – 74 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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/147851/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--74-leva

Алкохолен тестер (дрегер)
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Алкохолен тестер (дрегер) – цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки
на служители и работници в малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран
по CE и DOT (означава, че продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С
високочувствителен полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена
69.90 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/147850/alkoholen-tester-dreger

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
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/147849/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/147848/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Дестилатори за вода - Безплатна доставка
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи 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) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. 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/147847/destilatori-za-voda---bezplatna-dostavka

Хладилник Arielli HS-147RN
Хладилник Arielli HS-147RN, 113 л. oбщ капацитет, автоматично размразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/147846/hladilnik-arielli-hs-147rn

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ниво В2.2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.2. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 7.03.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/147845/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v22

Слушалки BEATS Studio Wireless Over-Ear
Слушалки BEATS Studio Wireless Over-Ear, безжични, черни
http://obiavidnes.com/obiava/147844/slushalki-beats-studio-wireless-over-ear

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 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 от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
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/147843/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
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 сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 26.02.2018 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/147842/kurs-po-nemski-ezik--a1

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 руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 27.02.2018 Цена 200 лв.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/147841/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 28.02.2018 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/147840/kurs-po-portugalski-ezik--a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.02.2018 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/147839/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по италиански език – В2.2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.2. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 26.02.18 Цена: 200 лева.
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/147838/kurs-po-italianski-ezik--v22

Инкубатори - Люпилни
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/147837/inkubatori---lyupilni
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Слушалки Volkano VB-503BK
Слушалки Volkano VB-503BK, безжични(Bluetooth 4.0), микрофон, 20 часа време за работа, калъф за смартфон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/147836/slushalki-volkano-vb-503bk

Слушалки AKG Y20WHT
Слушалки AKG Y20WHT, микрофон, тип "тапи", управление на звука, бели
http://obiavidnes.com/obiava/147835/slushalki-akg-y20wht

Сешоар Sapir SP 1100 CQ
Сешоар Sapir SP 1100 CQ, 1200W, 2 скорости, 2 степени на температура, концентратор, сгъваем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/147834/seshoar-sapir-sp-1100-cq

Кабел VCom CG481G-2m
Кабел VCom CG481G-2m, от DVI(м) към HDMI(м), 2м, екраниран, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147833/kabel-vcom-cg481g-2m

Слушалка Plantronics Voyager 3200
Слушалка Plantronics Voyager 3200, Bluetooth 4.1, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147832/slushalka-plantronics-voyager-3200

Тонколона harman/kardon Onyx
Тонколона harman/kardon Onyx, 1.0, 60W RMS (4 x 15W), Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147831/tonkolona-harmankardon-onyx

Кабел Yoobao
Кабел Yoobao, от USB A(м) към Lightning(м) за Apple iPhone, 1м, сив
http://obiavidnes.com/obiava/147830/kabel-yoobao

Електрическа кана Gorenje K17BK
Електрическа кана Gorenje K17BK, вместимост 1,7 л., 2200W, термостат Strix, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147829/elektricheska-kana-gorenje-k17bk

kamagra gold
Kamagra, Камагра 4 x 100 mg, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/147828/kamagra-gold

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/147827/kamagra-gel

Тонколона JBL Studio 270
Тонколона JBL Studio 270, 1.0, RMS 75W, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/147826/tonkolona-jbl-studio-270
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Микровълнова печка Gorenje MO17MW
Микровълнова печка Gorenje MO17MW, 17л. обем, 700W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147825/mikrovylnova-pechka-gorenje-mo17mw

Гъба рейши - гъбата на безсмъртието
Гъбата рейши, известна като гъбата на безсмъртието, се изполва в Източната медицина повече от 2 хиляди години.
Извънредно ценна, рядка и скъпа заради уникалните си лечебни свойства и богат химически състав, лечението с гъба
рейши било привилегия само за императори и благородници.
http://obiavidnes.com/obiava/147824/gyba-reyshi---gybata-na-bezsmyrtieto

Пречиствател на въздух Daikin Ururu MCK75J
Пречиствател на въздух Daikin Ururu MCK75J, за помещения до 46m
http://obiavidnes.com/obiava/147823/prechistvatel-na-vyzduh-daikin-ururu-mck75j

Касета за Samsung CLP-415N/415NW/CLX-4195FN/4195FW - Cyan - CLT-C504S - P№ NT-CS504C G&G - Неоригинален Заб.: 1 800k
Касета за Samsung CLP-415N/415NW/CLX-4195FN/4195FW - Cyan - CLT-C504S - P№ NT-CS504C - G&G - Неоригинален
Заб.: 1 800k
http://obiavidnes.com/obiava/147822/kaseta-za-samsung-clp-415n415nwclx-4195fn4195fw---cyan---clt-c504s---p-nt-cs

кралска черна мравка
ЧЕРНА КРАЛСКА МАРКА Елиминира импотентност и еректилна дисфункция. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/147821/kralska-cherna-mravka

Съвети за отслабване, антиейджинг и суперхрани в сайта Feeling fine
Суперхраните съдържат полезни хранителни вещества в много по-големи количества от други храни и притежават
уникален здравословен ефект. Лещата е поредната “нова” суперхрана, която с високото си съдържание на протеини и
фибри, и минимално количество мазнини е идеалният избор по време на диета за отслабване.
http://obiavidnes.com/obiava/147820/syveti-za-otslabvane-antieydjing-i-superhrani-v-sayta-feeling-fine

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147819/lida-shishe

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/147818/otslabni-s-lida

Тонколони JBL Control One SL
Тонколони JBL Control One SL, 2.0, RMS 50W, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/147817/tonkoloni-jbl-control-one-sl

отслабни с meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
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http://obiavidnes.com/obiava/147816/otslabni-s-meizitang

Касета за Samsung CLP-415N/415NW/CLX-4195FN/4195FW - Yellow - CLT-Y504S - P№
504FY/NT-CS504Y - G&G - Неоригинален Заб.: 1 800k
Касета за Samsung CLP-415N/415NW/CLX-4195FN/4195FW - Yellow - CLT-Y504S - P№ 504FY/NT-CS504Y - G&G Неоригинален Заб.: 1 800k
http://obiavidnes.com/obiava/147815/kaseta-za-samsung-clp-415n415nwclx-4195fn4195fw---yellow---clt-y504s---p-504

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи е един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/147814/kamagra-dyvchashta

Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Cyan - C540H1CG - P№ NT-CL540FC G&G - Неоригинален Заб.: 2 000k
Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Cyan - C540H1CG - P№ NT-CL540FC - G&G - Неоригинален
Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147811/kaseta-za-lexmark-optra-c540543544546-x543544548---cyan---c540h1cg---p-nt-

Слушалки JBL Synchros 700 BK
Слушалки JBL Synchros 700 BK, микрофон, вградена презареждаема батерия до 28 часа работа с едно зареждане, черни
http://obiavidnes.com/obiava/147810/slushalki-jbl-synchros-700-bk

Видео карта GeForce GTX 1070 Ti
Видео карта GeForce GTX 1070 Ti, 8GB, MSI AERO, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/147809/video-karta-geforce-gtx-1070-ti

Пречиствател на въздух Daikin Streamer MC70L
Пречиствател на въздух Daikin Streamer MC70L, за помещения до 46m
http://obiavidnes.com/obiava/147808/prechistvatel-na-vyzduh-daikin-streamer-mc70l

Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Magenta - C540H1MG - P№
NT-CL540FM - G&G - Неоригинален Заб.: 2000k
Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Magenta - C540H1MG - P№ NT-CL540FM - G&G Неоригинален Заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/147807/kaseta-za-lexmark-optra-c540543544546-x543544548---magenta---c540h1mg---p-

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
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Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни 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
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147806/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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
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-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – 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:
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147805/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Радиационна онкология (лъчетерапия) в медицински център Анадолу
Лъчетерапията представлява унищожаване или спиране на размножаването на раковите клетки от радиация с висока
честота. Може да се направи индивидуално, преди операция, след операция или заедно с химиотерапия. Формата на
лечение зависи от много фактори като възраст, общо състояние на пациента, вид и стадий на рака.
http://obiavidnes.com/obiava/147804/radiacionna-onkologiya-lycheterapiya-v-medicinski-centyr-anadolu

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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 се състои от 2или 3 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.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147803/masajna-kushetka-magicpro

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
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 по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147802/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Български език за чужденци
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
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147801/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Yellow - C540H1YG - P№ NT-CL540FY
- G&G - Неоригинален Заб.: 2 000k
Касета за Lexmark OPTRA C540/543/544/546 X543/544/548 - Yellow - C540H1YG - P№ NT-CL540FY - G&G - Неоригинален
Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147800/kaseta-za-lexmark-optra-c540543544546-x543544548---yellow---c540h1yg---p-n

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147799/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147798/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147797/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147796/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147795/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147794/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147793/kamagra-gel
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черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147792/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147791/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147790/bilkova-viagra

ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН НО И НА ГОСТИ МОГА
ДА ТИ ДОЙДА ОБАДИ МИ СЕ НА ТЕЛЕФОН 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА 191911 С ТЕКСТ
ПЕПИ ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН НО И НА ГОСТИ МОГА ДА ТИ ДОЙДА ОБАДИ МИ СЕ
НА ТЕЛЕФОН 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА 191911 С ТЕКСТ ПЕПИ-157 ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/147789/pochti-devstvenata-pepi-tyrsi-zdrav-kr-imam-teren-no-i-na-gosti-moga-da-ti-doyda

МЛАДА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКАТА И
АНАЛНАТА ЛЮБОВ ИМАМ ТЕРЕН АКО ТОВА СИ ТИ ТОЯ МЪЖ ПИШИ МИ НА
ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 191910 С ТЕКСТ КИКИ ДА ТИ ДАМ АДРЕСА СИ ИЛИ ТИ ТВОЯ
СЕРИОЗНА СЪМ
МЛАДА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКАТА И АНАЛНАТА ЛЮБОВ ИМАМ ТЕРЕН
АКО ТОВА СИ ТИ ТОЯ МЪЖ ПИШИ МИ НА ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 191910 С ТЕКСТ КИКИ-188 ДА ТИ ДАМ АДРЕСА СИ
ИЛИ ТИ ТВОЯ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/147788/mlada-jena-tyrsi-diskretna-vryzka-s-myj-obichasht-frenskata-i-analnata-lyubov-imam-t

Инкубатори - време е за люпене!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/147787/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Тонколона JBL LS80 BK
Тонколона JBL LS80 BK, 1.0, RMS 100W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147786/tonkolona-jbl-ls80-bk

Електровъдици - Borisof & son
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
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Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=GoSKqafRWDc
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/147785/elektrovydici---borisof--son

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/147784/zaem-do--7000-lv

Електрическа кана Gorenje K17GWE
Електрическа кана Gorenje K17GWE, вместимост 1,7 л., 1850 W, Система против прегряване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147783/elektricheska-kana-gorenje-k17gwe

Лаптоп Asus K550VX-DM028D (90NB0BBJ-M01940) с подарък раница
Лаптоп Asus K550VX-DM028D (90NB0BBJ-M01940) с подарък раница, четири-ядрен SkyLake Intel Core i7-6700HQ
2.6/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm) FullHD LED Display & GeForce GTX 950M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm, 2x USB3.0, Free
Dos, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/147782/laptop-asus-k550vx-dm028d-90nb0bbj-m01940-s-podaryk-ranica

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
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страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147781/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147780/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147779/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147778/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
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на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147777/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147776/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147775/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147774/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
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“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147773/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147772/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147771/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147770/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147769/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147768/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147767/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147766/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147765/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Касета за Lexmark MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 - 60F2H00 - Black- P№ 002-06-S602H Static Control - Неоригинален Заб.: 10 000k
Касета за Lexmark MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 - 60F2H00 - Black- P№ 002-06-S602H - Static Control Неоригинален Заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147764/kaseta-za-lexmark-mx410mx510mx511mx610mx611---60f2h00---black--p-002-06-s60

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147763/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147762/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147761/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147760/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147759/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147758/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147757/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147756/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147755/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147754/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/147753/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147752/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Касета за Brother HL L6400DW/L6400DWT/ MFC L6900DW/L6900DWT - TN3520 - P№ NT-PB3520
- G&G - Неоригинален Заб.: 20 000k
Касета за Brother HL L6400DW/L6400DWT/ MFC L6900DW/L6900DWT - TN3520 - P№ NT-PB3520 - G&G - Неоригинален
Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147751/kaseta-za-brother-hl-l6400dwl6400dwt-mfc-l6900dwl6900dwt---tn3520---p-nt-pb3

Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Cyan - P№ CRG-046 C - CR1249C002AA - Заб.: 2 300k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Cyan - P№ CRG-046 C - CR1249C002AA - Заб.: 2 300k
http://obiavidnes.com/obiava/147750/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---cyan---p-crg-046-c---cr1249c002aa---za

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и достъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Това не са ”лесни пари” както много
лъжливи обяви в интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим
парите. Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад
има хора, които правят по 3000$ само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.bg.ptcstars.com или ни пишете на Skype име ptcstars
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Светослав Ивайлов :)
www.bg.ptcstars.com
http://obiavidnes.com/obiava/147749/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Монитор Lenovo ThinkVision T2254p (61BAMAT2EU)
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Монитор Lenovo ThinkVision T2254p (61BAMAT2EU), 22" (55.88 cm) TN панел, WSXGA+, 5ms, 1 000:1, 250cd/m2,
DisplayPort, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/147748/monitor-lenovo-thinkvision-t2254p-61bamat2eu

Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/147746/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/147745/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Чанта за лаптоп SBOX ROME NCS-017S-EOL
Чанта за лаптоп SBOX ROME NCS-017S-EOL, до 15.6"(39.62 cm), сива
http://obiavidnes.com/obiava/147744/chanta-za-laptop-sbox-rome-ncs-017s-eol

Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по
график.
http://obiavidnes.com/obiava/147743/hamalski-uslugi-i-premestvane-ot-hamali-grup

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/147742/premestvane-na-mebeli-bagaj

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/147741/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/147740/prenasyane-na-piana-royali

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/147739/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/147738/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Съхранение на лични вещи, багаж, мебели
Съхранение на лични вещи, багаж, мебели или бизнес инвентар в нашите складове под наем в София и окръг Перник,
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коректно и пълно съдействие при опаковане, преместване, транспортиране и складиране, а също така може да се
възползвате от магазин за продажба на кашони и опаковки.
http://obiavidnes.com/obiava/147737/syhranenie-na-lichni-veshti-bagaj-mebeli

Извозване строителни отпадъци от жилища
Извозване строителни отпадъци от жилища, двор, гаражи, доставка на контейнери, самосвали, събиране в чували и
изхвърляне на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/147736/izvozvane-stroitelni-otpadyci-ot-jilishta

Чистене на боклуци от мазета, тавани
Чистене на боклуци от мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, разчистване, сортиране, подреждане, изнасяне с
превоз и изхвърляне на депо.
http://obiavidnes.com/obiava/147735/chistene-na-bokluci-ot-mazeta-tavani

Тонколона JBL Studio 280 BK
Тонколона JBL Studio 280 BK, 2.1, 100W RMS, 40Hz – 22kHz, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147734/tonkolona-jbl-studio-280-bk

Качествен дървен материал в обл. Благоевград
Качествен дървен материал от производител. "Корона ИМ", Белица предлага дървопреработване на иглолистна
дървесина, мебели по поръчка, покриви, барбекюта, навеси, дограми, врати, ламперия, дюшемета, кашпи, огради, маси и
пейки в област Благоевград
http://obiavidnes.com/obiava/147733/kachestven-dyrven-material-v-obl-blagoevgrad

Касета за Samsung CLT-C6092S/ELS - Cyan - заб.: 7 000k
Касета за Samsung CLT-C6092S/ELS - Cyan - заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147732/kaseta-za-samsung-clt-c6092sels---cyan---zab-7-000k

Калъф за iPhone 4/4S
Калъф за iPhone 4/4S, LogiLink AA0021, поликарбонат,черен
http://obiavidnes.com/obiava/147731/kalyf-za-iphone-44s

Чанта за лаптоп SBOX Paris NCS-031S
Чанта за лаптоп SBOX Paris NCS-031S, до 15.6"(39.62 cm), сива
http://obiavidnes.com/obiava/147730/chanta-za-laptop-sbox-paris-ncs-031s

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/147729/kamagra-gold

Касета за Samsung SCX-D6555A/ELS - Black - заб.: 25 000k
Касета за Samsung SCX-D6555A/ELS - Black - заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147728/kaseta-za-samsung-scx-d6555aels---black---zab-25-000k

ТРАНСУОРД ЕООД- превод и легализация, заверка
ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНСУОРД,
имаме над 15 години опит.
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Предлагаме Ви :
устни и писмени преводи.
лицензиран превод
легализация и апостил на документи.
заверка
Имаме екип от преводачи на и от 47 езика.
Фирмата е лицензирана от Министерство на външните работи като агенция за преводи, легализация и заверка на
документи.
http://obiavidnes.com/obiava/147727/transuord-eood--prevod-i-legalizaciya-zaverka

Барабан за Samsung SCX-R6555A/SEE - заб.: 80 000k
Барабан за Samsung SCX-R6555A/SEE - заб.: 80 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147726/baraban-za-samsung-scx-r6555asee---zab-80-000k

Резервоар за Samsung CLT-W406/SEE - B/C/M/Y - заб.: 1 700/1 400k
Резервоар за Samsung CLT-W406/SEE - B/C/M/Y - заб.: 1 700/1 400k
http://obiavidnes.com/obiava/147725/rezervoar-za-samsung-clt-w406see---bcmy---zab-1-7001-400k

жен шен макс
Gin Seng Max е номер едно в Съединените щати и печели 1-во място 6 години подред за най-добър и качествен секс
стимулант произвеждан някога. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/147724/jen-shen-maks

Външна батерия/power bank/ Tellur TLL158091
Външна батерия/power bank/ Tellur TLL158091, 5000mAh, Lightning порт, micro USB Type B, USB Type C адаптер, синя
http://obiavidnes.com/obiava/147723/vynshna-bateriyapower-bank-tellur-tll158091

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/147722/lida-shishe

Стойка за плотер Canon ST-27
Стойка за плотер Canon ST-27, съвместима с Canon imagePROGRAF iPF650/iPF655/iPF670
http://obiavidnes.com/obiava/147721/stoyka-za-ploter-canon-st-27

Английски език - корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение

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
.
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- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147720/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно 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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147719/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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
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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
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147718/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

meizitang,meizitang
В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на
всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/147717/meizitangmeizitang

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНИ 100% РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КОЯТО ВИ 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,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони
/800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони /1500 евро/.За всички работни места
седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен. Подсигурени
квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор
задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
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http://obiavidnes.com/obiava/147716/chehiya-bez-komision-garantirani-100-rabotni-mesta-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-ag

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple iPhone X Speck ShieldView Glass PRO
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple iPhone X Speck ShieldView Glass PRO
http://obiavidnes.com/obiava/147715/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-apple-iphone-x-speck-shieldview

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147714/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147713/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147712/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147711/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147710/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147709/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147708/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147707/kamagra-gel

черна мравка
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Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147706/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147705/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147704/bilkova-viagra

Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 12mm Black on Clear
Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 12mm Black on Clear, 8 метра, P№ HSe-S131
http://obiavidnes.com/obiava/147703/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tze---12mm-black-on-clear

черна американска мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят.Причината за да ползват този секс
продукт е, че благодарение на билковите си екстракти, които са изпитани с годините и тяхната правилно съчетана
комбинация, карат всеки мъж да получи страхотна ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/147702/cherna-amerikanska-mravka

Почистване на двустаен апартамент от 150 лв. без ДДС- цената се определя от точното
квадратура на апартамента и степента на замърсеност
Фирма за почистване Мегаклийн 21 предлага почистване на двустаен апартамент от 150 лв. без ДДС- цената се определя
от точното квадратура на апартамента и степента на замърсеност. Работим във Варна и региона. Повече информация
на www.megaclean21.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147701/pochistvane-na-dvustaen-apartament-ot-150-lv-bez-dds--cenata-se-opredelya-ot-tochn

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/147700/bulgarian-for-foreigners

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

Страница 60/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2018

- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
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/147699/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. 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/147698/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/147697/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/147696/rumynski--ezik--individualno-obuchenie
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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/147695/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/147694/finski-ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 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/147693/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/147692/frenski--ezik--individualno-obuchenie

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
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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/147691/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
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/147690/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 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/147689/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/147688/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/147687/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/147686/individualno-obuchenie

Тонколона JBL Arena 180
Тонколона JBL Arena 180, 1.0, RMS 100W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147685/tonkolona-jbl-arena-180

Тонколона Tellur Blues TLL161021
Тонколона Tellur Blues TLL161021, 1.0, Bluetooth, microUSB Type B, до 6 часа време за работа, до 10м обхват, microSD
слот, дисплей, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/147684/tonkolona-tellur-blues-tll161021

Слушалки Panasonic RP-HV104E-K
Слушалки Panasonic RP-HV104E-K, тип "тапи", 1.2м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/147683/slushalki-panasonic-rp-hv104e-k

Таблет Lenovo Tab 7 Essential(ZA300127BG)
Таблет Lenovo Tab 7 Essential(ZA300127BG), 7"(17.78 cm) WSVGA IPS дисплей, четириядрен MediaTek MT8167D 1.3GHz,
1GB DDR4 RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 2.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 254g
http://obiavidnes.com/obiava/147682/tablet-lenovo-tab-7-essentialza300127bg

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/147681/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
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http://obiavidnes.com/obiava/147680/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Слушалки Panasonic RP-TCM50E-W
Слушалки Panasonic RP-TCM50E-W, микрофон, тип "тапи", 1.2м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/147679/slushalki-panasonic-rp-tcm50e-w

Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 9mm Black on Clear
Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 9mm Black on Clear, 8 метра, P№ HSe-S121
http://obiavidnes.com/obiava/147678/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tze---9mm-black-on-clear

Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 36mm Black on White
Лента за етикетни принтери BROTHER TZe - 36mm Black on White, 8 метра, P№ TZE-FX261
http://obiavidnes.com/obiava/147677/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tze---36mm-black-on-white

Гаражни врати и охранителни ролетки - за цялата страна
Ние предлагаме практически най-добрите цени за качествени гаражни врати! Всички видове ролетни, секционни врати,
охранителни ролетки - плътни, перфорирани, оплетки и комбинирани. Всички цветове по RAL и имитации на дърво.
Алуминиеви термоламели. Врати за гаражи с нисък таван или малък трегер. Секционни врати.
Пример за ролетна врата със габаритни размери 250х240 (светъл отвор 230х205) с двигател и 2 дистанционни
управления: 1000 лв. Ръчно: 600 лв. Цените са с ДДС, взимане на размери, доставка и монтаж. Включват и екстри: четки и гумени уплътнения за водачите; - най-масивните и скъпи "омега" водачи.
Още примери и цени вижте на сайта ни. Отстъпки при няколко броя или 100% аванс.
Обадете се за оферта или ни пишете на info@avisbild.com.
www.avisbild.com
Авис билд ООД
http://obiavidnes.com/obiava/147676/garajni-vrati-i-ohranitelni-roletki---za-cyalata-strana

black ant-черна мравка
Черна мравка или по точно Черна Американска мравка е един от най-добрите секс стимуланти за мъже произведен
някога. Black Ant / Черна мравка е най-предпочитания билков секс стимулант за добра и качествена ерекция.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/147675/black-ant-cherna-mravka

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/147674/kamagra-gel

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/147673/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn
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3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
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black ant
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/147666/black-ant

Прахосмукачка Philips FC6402/01 (мостра)
Прахосмукачка Philips FC6402/01 (мостра), без торба, безжична, автоматично изключване, сива
http://obiavidnes.com/obiava/147665/prahosmukachka-philips-fc640201-mostra

Курсове по английски език от Met School of English
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати FCE, CAE, CPE и IELTS.
LanguageCert сертификати по английски език – общ английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners най-високи стандарти за качество.
Интензивни курсове по английски език, подходящи, както за ученици, така и за възрастни.
Научете повече за нашите курсове на: http://met-school.com/
http://obiavidnes.com/obiava/147664/kursove-po-angliyski-ezik-ot-met-school-of-english

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/147663/lida-shishe

Професионално лепене Тапети от майстор Непушач, боядисване с латекс и бои!
МАЙСТОР НЕПУШАЧ СЪМ, частно лице и извършвам ПРОФЕСИОНАЛНО СВАЛЯНЕ И ЛЕПЕНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
ТАПЕТИ, ВИНИЛ ПЕВЕЦЕ И КОПРИНА, Фриз както и всички видове Фототапет. БЕЗПЛАТНА ОБРАБОТКА НА
СТЕНАТА ПРЕДИ ЗАЛЕПВАНЕ ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ДУПКИ, ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ е ЗА МОЯ СМЕТКА ПРИ
МОНТАЖ НАД 50кв, ДРУГИ ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ на офиси апартаменти къщи
магазини заведения. Изпълнявам и по сложни и трудни поръчки, работи се в срок с предварителна оферта. ПАРИ ПРЕДИ
ДА СИ СВЪРША РАБОТАТА НЕ ВЗИМАМ. Не работя за фирми! 0877339592
Предлагам и други строител ремонти като боядисване с латекс, шпакловки, монтаж ламинат, измазване и обръщане на
дограма, Ел и ВиК услуги и други.
Задължително е предварително безплатен оглед, изготвяне на оферта, и определяне на срок и дата на започване и
приключване!
Пари предварително не се дават при никакви обстоятелства, след приключване на ремонта!
0877339592
http://obiavidnes.com/obiava/147662/profesionalno-lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-boyadisvane-s-lateks-i-boi

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/147661/inkubatori-za-lyupene-na-yayca
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мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147660/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147659/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147658/maxman---maksmen

ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ С НАЙ-ПАЛАВИТЕ МОМИЧЕТА НА НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
WWW.GEPIMEBG.COM
ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ С НАЙ-ПАЛАВИТЕ МОМИЧЕТА НА НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/147657/zabavlyavay-se-s-nay-palavite-momicheta-na-noviyat-sayt-za-zapoznanstva-wwwgepimeb

Lida slim
Лида Слим изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без
диета. Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147656/lida-slim

лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/147655/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Лида стара
Лида Стара Формула създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147654/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147653/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147652/kamagra-gel
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черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147651/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147650/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147649/bilkova-viagra

Гривни мартеници на едро и дребно с имена надписи и фирмено лого снимки по желание.
Мартеници гривни с имена надписи и фирмено лого. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е
силиконов стикер, който е много мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му
визия. Върху този стикер е напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от
2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели.
Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща
bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска
служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в
зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното
количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/147648/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-snimki-po-jelan

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/147647/otslabni-s-meizitang

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 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.
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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/147646/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147645/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Как да се справим с пигментацията
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Да се чувстваш добре и уютно в собствената си кожа означава да се чувстваш красива. Но именно този комфорт може
често да ни се губи, особено когато сме се сблъсквали с проблема, наречен пигментация. Неприятните петна, които
сякаш бележат кожата ни, разяждат и самочувствието ни.
http://obiavidnes.com/obiava/147640/kak-da-se-spravim-s-pigmentaciyata

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. Този натурален продукт е просто уникален, защото е много мощен и действа на всеки мъж .
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/147639/ginseng-max

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147638/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147637/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147636/maxman---maksmen

Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147635/lida-slim

Лида стара
Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147634/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147633/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147632/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
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увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147631/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147630/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147629/bilkova-viagra

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147628/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
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11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147627/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147626/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
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10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147625/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147624/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Инкубатори за 80 -150 яйца
Инкубатори за 80 - 150 яйца, цифрови (с дисплей и PIC Контролер) и аналогови,
Полуавтоматичнни и автоматични (оборудвани с моторчета с редуктор - 40 W можещи реално
да завъртят рамка със сто яйца)
Размери 70X40X40 см. Тегло - 7кг. Материал PVC плоскости за кухненска мебел.
http://obiavidnes.com/obiava/147623/inkubatori-za-80--150-yayca

Терморегулатори, Релета за време, Влагорегулатори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
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Терморегулатор - (аналогов и цифров - PIC контролер с точност до 0.1 градуса Ц) - цена 25 лв. (аналогов)
Реле за време - аналогово и цифрово - PIC контролер с точност до 0.1 секунда) - цена 25 лв. (аналогово)
https://www.youtube.com/watch?v=nx08cTgwIGo
https://www.youtube.com/watch?v=zXBssmztbu4
https://www.youtube.com/watch?v=NrDCrm7Nghw
http://obiavidnes.com/obiava/147622/termoregulatori-releta-za-vreme-vlagoregulatori

Инкубатори - време е за люпене!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/147621/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Великден в Хисаря
Хотел Строител предлага:
Двудневен Великденски пакет
07.04.2018 – 09.04.2018
http://obiavidnes.com/obiava/147620/velikden-v-hisarya

Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Sattelite L350/L355/P200/P205/P300/X200
Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Sattelite L350/L355/P200/P205/P300/X200, 6-cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147619/bateriya-zamestitel-za-laptop-toshiba-sattelite-l350l355p200p205p300x200

Циклене и фугиране на паркет от Класик паркет
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови машини. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/147618/ciklene-i-fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Батерия (oригинална) за лаптоп Dell Latitude 3340/3350
Батерия (oригинална) за лаптоп Dell Latitude 3340/3350, 6-cells, 10.8V, 5800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147617/bateriya-originalna-za-laptop-dell-latitude-33403350

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/147616/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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