Готови ли сте за
абитуриентските балове?
Селект Козметикс ООД
Изключителен представител на Selvert и Selvert Thermal

и
Шумел – М АД
Производител на козметична апаратура и оборудване

Имат удоволствието да Ви поканят на на 15-16 май 2010г
на семинар в Хотел AQUA гр. Бургас, за да Ви предложат
своите идеи за красота и блясък на Вашите клиенти

ПРОГРАМА
15.05.2010г. (събота) – настаняване, свободно време
* Селект Козметикс ООД и Шумел-М АД не поемат ангажимент
за организиране на транспорт.
16.05.2010 (неделя)
07.30 – 08.30ч. Закуска
8.40 – 9.00ч. Регистрация
9.00 – 10.30ч. Три терапии на Selvert и Selvert Thermal за
хидратация, свежест и лифтинг – за абитуриентите и техните
родители.
10.40 – 12.00ч. За красив овал на лицето и изваян силует на
тялото – терапии с новия радиочестотен апарат на Шумел-M
Мabel-6 и продуктите от серията Selvert Thermal L’Ocean.
12.10 – 13.00ч. Моделиране на фигурата със синхронен масаж с
бабмукови пръчки
13.00 – 14.00 Работен обяд
14.00 – 15.30ч. Златни капризи: СПА терапия
за ръцете и две терапии за лицето с чисто 24К злато
15.40 – 17.30ч. Витализираща кислородна мезотерапия на лицето
и заличаване на стрии с апарата за кислородна мезотерапия
Oxycool
17.05.2010 (понеделник)
08,00 – 10.00ч. Закуска
10.00 – 12.00ч. Свободно време и освобождаване на стаите.

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА
*Пакетна оферта– цена 100,00 лв. (сто лева)
Пакетът включва:
¾ Две нощувки + закуска в хотел Aqua, Бургас на 15 и 16 май
¾ Такса за участие в семинар на 16 май – 28,00лв (двадесет и осем лв)
¾ Работен обяд на 16 май
¾ Ползване на фитнес центъра и басейна на хотела
¾ Застраховка, курортна такса.
* Цената на пакета е калкулирана на база нощувка в двойна стая
* За единично настаняване допълнително се заплащат 40,00лв

* Желаещите да присъстват само на семинара (16.05.2010), заплащат
такса на стойност 28,00лв. (дватесет и осем лева), която включва:
¾ Такса за участие в семинар
¾ Работен обяд

Всички участници в семинарната програма получават:
¾ Информационни материали
¾ 10% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични
продукти, заявени и платени в семинарния ден (16.05.2010г)
¾ 5% търговска отстъпка за всички поръчки на апаратура и
оборудване, заявени и платени в семинарния ден (16.05.2010г)
¾ 5% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични продукти,
направени в периода 17.05.2010 – 17.06.2010г.
Заявката за участие се потвърждава със заплащането на семинарния
пакет на стойност 100,00лв или таксата за семинарния ден 28,00лв.
* Краен срок за заявка за участие - 30.04.2010г.
* Потвърдилите участие (заплатили съответната сумата) до 11 април
2010г., получават 10% отстъпка от оферираните цени
Записване на телефони: 02 866 05 93; 02 865 20 83;0889 73 22 33; или
e-mail: office@selvert-bg.com; skype: selvert-bulgaria
Начин на заплащане: в офиса на фирмата: 1164 София, ул. Миджур 15,
Селект Козметикс ООД или по банков път: ОББ, IBAN:
BG42UBBS80021033349620
*Козметичните салони с 3 и повече участници в семинарната програма, получават
5% отстъпка от оферираните цени.

Селект Козметикс ООД
1164 София, кв. Лозенец, ул. Миджур 15
тел: 866 05 93; 865 20 83; 0889 73 22 33
e-mail: office@selvert-bg.com; skype: selvert-bulgaria

