
 

 
 
 
 

ПОКАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОФЕРТА  ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 
 

*Цена на пакет – 120 лв. (сто и двадесет лева) 
Пакетът включва: 

 Две нощувки + закуска в комплекс „Старосел” 
 Такса за участие в семинар 
 Работен обяд 
 Винен тур във винарска изба “Старосел” 
 Ползване на фитнес центъра, открит басейн и шезлонг 
 Застраховка, курортна такса. 

* Цената на пакета е калкулирана на база нощувка в двойна стая  
* За единично настаняване допълнително се заплащат 45,00лв  
 

Всички участници в семинарната програма получават: 
 Информационни материали 
 15% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични 
продукти, заявени и платени в семинарния ден (12.10.2009г) 
 5% търговска отстъпка за всички поръчки на апаратура и 
оборудване, заявени и платени в семинарния ден (12.10.2009г) 
 10% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични 
продукти, направени в периода 13.10.2009 – 13.11.2009г. 

Заявката за участие в семинарната програма се потвърждава 
със  заплащането на семинарния пакет на стойност 120,00лв. 
Краен срок  - 25.09.2009г.  
Записване на телефони: 02 866 05 93; 02 865 20 83;0889 73 22 33; 
e-mail: office@selvert-bg.com 
Стойността на пакета може да заплатите: в офиса на фирмата (или 
с пощенски запис): 1164 София, ул. Миджур 15, Селект Козметикс 
ООД или по банков път: ОББ,  IBAN: BG42UBBS80021033349620   
 

* Местатa в комплекс „Старосел” са ограничени 
*Козметичните салони с 2 и повече участници в семинарната програма, 

получават 5% отстъпка от цената на пакета. 
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Селект Козметикс ООД  
и 

Шумел – М АД  
 

Имат удоволствието да Ви поканят на семинар – 
обучение за работа с козметичните терапии на Selvert 

Thermal: Organics и Delicatessen и високотехнологичните 
апарати на Шумел-М: Oxycool и Mabel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинарът ще се проведе на 
11-13 октомври 2009г. 
в комплекс „Старосел” 

 
* Комплексът за винен туризъм „Старосел” е разположен в 

подножието на историческия хълм край село Старосел, община 
Хисар, където през 2000г. беше открит най-големия тракийски 

царски комплекс с мавзолей. 



 

ПРОГРАМА  
 

1111..1100..22000099гг..  ((ннееддеелляя))  
  

14.00ч. Настаняване в комплекс Старосел, свободно време. 
* Селект Козметикс ООД и Шумел-М АД не поемат 
ангажимент за организиране на транспорт.  
 

1122..1100..22000099  ((ппооннееддееллнниикк))  
 

08.00 – 09.00ч. Закуска 
9.30 – 10.00ч. Регистрация 

10.00 – 11.30ч. Представяне на новата био-серия и био-
терапии на Selvert Thermal – ORGANICS: био-почистване, био-

хидратация и био-регенерация. 
11.40 – 13.00ч. Представяне на новия апарат за 

радиочестотна терапия на Шумел-M Мabel-6: моделиране на 
лицето и тялото  

13.00 – 14.00ч. Работен обяд 
14.10 – 15.10ч. Представяне на новата терапия  Delicatessen 

«Термално витализиращо меню с цитруси и зелен чай» 
15.20 – 16.10ч. Кислороден лифтинг с апарата за кислородна 

мезотерапия Oxycool 
16.10 – 17.00ч. Време за въпроси и практика 

 
 

1133..1100..22000099  ((ввттооррнниикк))  
 

08,00 – 10.00ч. Закуска 
10.00 – 12.00ч. Свободно време и освобождаване на стаите. 

 
 


