ПРОГРАМА
08.05.2011г. (неделя)
След 15.00ч. - настаняване в
хотел Севтополис,
свободно време, вечеря
09.05.2011 (понеделник):
08.00 – 08.50ч. Закуска
8.50 – 9.05ч. Регистрация
9.10 – 10.10ч. Представяне на
новатa анти-целулитна програма
на Selvert Anticellulite Hz Program
10.20 – 11.20ч. Терапия за
заличаване
на
белези
с
кислородния апарат на Шумел-M
11.30 – 13.00ч. Представяне на
новата терапия на Cell Vitale –
хидратация с растителни
стволови клетки от алпийска роза
и специфичен витализиращ
масаж
13.00 – 14.00 Работен обяд
14.00 – 19.00ч. Уъркшоп –
обучение в групи :
• Специфичен витализиращ
масаж на лице – 6 или 8 души
• Работа с кислородния апарат
Oxycool – 2 или 4 души
20.00 Вечеря
10.05.2011 (вторник)
08.00 – 10.00ч. Закуска
10.00 – 12.00ч. Свободно време и
освобождаване на стаите.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
СЕМИНАР ‐ ОБУЧЕНИЕ
Четиризвездният Хотел Севтополис,
Павел баня е разположен сред красив
собствен парк с богата растителност и
прекрасна гледка към Стара Планина и
Средна гора.
Павел Баня дължи своята известност на
минералните си извори. Градът е
сгушен между Стара Планина и Средна
гора, сред живописната Розова долина,
известна още и като долината на
Тракийските царе, където се намират

някои
от
най-живописните
български градове, както и културни
обекти с национално значение.
Курортът е леснодостъпен от всички
отправни точки, на около 2 часа път.
Има автобусни и жп връзки с
останалата част от страната. Автобусите
до и от Казанлък са на всеки час. През
курорта минават автобусни линии по
направления: София, Пловдив, Русе,
Севлиево и Стара Загора. Автогарата е в
центъра. Има жп спирка Павел баня на
подбалканската жп линия СофияКарлово-Бургас (4.5 км северно от
града, до която има редовен автобус и
частен микробус).

Селект Козметикс ООД
1164 София, кв. Лозенец
Ул. Миджур 15
Тел.: 02 866 05 93; 0889 73 22 33
Тел./факс: 02 865 20 83
e-mail: office@selvert-bg.com
www.selvert-bg.com

Селект Козметикс ООД
и
Шумел – М АД
Имат удоволствието да Ви
поканят
на
семинар
практическо
обучение
за
работа с:
1. Новата
анти-целулитна,
моделираща
пакетна
прогама
на
Selvert
ANTICELLULITE
Hz
PROGRAM - с ефект на
утразвукова терапия.
2. Заличаване на белези с
кислородния апарат на
Шумел – М OXYCOOL
3. Новата терапия на Cell
Vitale – хидратация с
растителни стволови
клетки от алпийска роза и
специфичен витализиращ
масаж
Семинарът ще се проведе на
9 май 2011г. в Балнео § СПА
хотел Севтополис****
Павел Баня

ОФЕРТИ ЗА
УЧАСТИЕ В
СЕМИНАРА
Тридневен пакет – 190,00лв. (сто и
деветдесет):
• Две нощувки 8 и 9 май + закуски
+ вечери в хотела
• Участие в обучението на 9 май,
теория и практика – обучение на
витализиращ масаж за лице и
работа с Оксикул
• Работен обяд на 9.05.2011
• Ползване на вътрешен и външен
минерален
басейн,
джакузи,
финландска сауна, парна баня
• Безплатен паркинг, интернет,
курортна такса и ДДС
* Цената на пакета е калкулирана на база
нощувка в двойна стая
*Доплащане за настаняване в единична стая
– 36,00лв

Еднодневен пакет – 55,00лв
(петдесет и пет):
• Участие в обучението на 9 май,
теория и практика
• Работен обяд на 9.05.2011

Заявката за избрания от Вас
семинарен пакет се счита за
потвърдена само след неговото
заплащане.

Всички участници в семинарната
програма получават:
• Сертификат за участие в
семинара

Краен срок за превод на сумата 26.04.2011г.

• Информационни материали –
брошури, демо-СД на масажа

Записване на
телефони: 02 866 05 93; 02 865 20
83; 0889 73 22 33
e-mail: office@selvert-bg.com
skype: selvert-bulgaria

• 15% търговска отстъпка за
всички поръчки на козметични
продукти, заявени и платени в
семинарния ден (09.05.2011г)

Начин на плащане:
В офиса на фирмата:
1164 София, ул. Миджур 15, Селект
Козметикс ООД
или
По банков път: БАНКА ОББ,
IBAN: BG42UBBS80021033349620
Допълнителни условия:
• 10% отстъпка от цената на
пакета
за
участвалите
в
семинарите през 2010г. –
Бургас’10 и Старосел’10
• 5% отстъпка от цената на пакета
за козметичните салони с 2 и
повече участници
* Отстъпките не се натрупват

• 5% търговска отстъпка за
всички поръчки на апаратура и
оборудване, заявени и платени в
семинарния ден (09.05.2011г)
• 10% търговска отстъпка за всички
поръчки на козметични продукти,
направени в периода 10.05.2011 –
10.06.2011г.”

