
 

 

ПОКАНА 
Селект Козметикс ООД 

и  
Шумел – М АД  

 

Имат удоволствието да Ви поканят на семинар – практическо обучение за работа с: 
1. Новата терапия на Selvert Thermal CELL VITALE, серия с растителни 

стволови клетки - източник на здраве и младост за кожата 
2. Моделиране на овала на лицето с радиочестотния апарат на Шумел-М Mabel 6.  

 

Семинарът ще се проведе на 18 октомври 2010г. в комплекс „Старосел”  
 

ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 
  

1. Тридневен пакет – 140 лв. (сто и четиридесет), който включва:  
 Две нощувки 17 и 18 октомври + закуска в комплекса  
 Участие в обучението на 18 октомври, теория и практика 
 Работен обяд на 18.10.2010 
 Винен тур във винарска изба “Старосел”  
 Ползване на фитнес центъра, открит басейн  
 Застраховка, курортна такса.  
* Цената на пакета е калкулирана на база нощувка в двойна стая  
 

2. Еднодневен пакет – 55лв (петдесет и пет), който включва: 
 Участие в обучението на 18 октомври, теория и практика 

Работен обяд на 18.10.2010 
 
Заявката за избрания от Вас семинарен пакет се счита за потвърдена само след 
неговото заплащане. Краен срок  за превод на сумата - 06.10.2010г.  
Записване на телефони: 02 866 05 93; 02 865 20 83;0889 73 22 33;  
e-mail: office@selvert-bg.com skype: selvert-bulgaria 
Начин на плащане:  
в офиса на фирмата: 1164 София, ул. Миджур 15, Селект Козметикс ООД или по 
банков път: ОББ, IBAN: BG42UBBS80021033349620  
 



 

 

Допълнителни условия: 
• 10% оскъпяване на съответния пакет за заявилите участие и платили след 

06.10.2010, съответно - 154лв (сто петдесет и четири) за тридневения пакет и 
60,50лв (шейсет лв и 50ст) за еднодневния пакет 

• 10% отстъпка от цената на пакета за участвалите в семинарите в Старосел-
октомври2009г и Бургас-май 2010  

• 5% отстъпка от цената на пакета за козметичните салони с 3 и повече 
участници 

Всички участници в семинарната програма получават: 
• Информационни материали – брошури, демо-СД нов моделиращ масаж, демо-

СД  Mabel 6 
• 15% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични продукти, заявени и 

платени в семинарния ден (18.10.2010г)  
• 5% търговска отстъпка за всички поръчки на апаратура и оборудване, заявени и 

платени в семинарния ден (18.10.2010г)  
• 10% търговска отстъпка за всички поръчки на козметични продукти, 

направени в периода 19.10.2010 – 19.11.2010г.  
 

ПРОГРАМА  
17.10.2010г. (неделя)  Настаняване в комплекс Старосел след 14.00ч., свободно време.  
* Селект Козметикс ООД и Шумел-М АД не поемат ангажимент за организиране на транспорт.  
18.10.2010 (понеделник)  
08.00 – 08.45ч. Закуска  
8.45 – 9.00ч. Регистрация  
9.00 – 11.00ч. Представяне на новата серия с растителни стволови клетки Cell Vitale 
и демонстрация на регенериращата терапия с растителни стволови клетки Cell 
Vitale Pack.  
11.00 – 12.00ч. Представяне на апарата на Шумел -M за радиочестотен лифтинг и 
моделиране на лицето Мabel-6 
12.00 – 13.00ч. Работен обяд  
13.00 – 19.00ч. Уъркшоп – обучение в групи: 

 Специфичен нов моделиращ масаж на лице – в групи по 6 или 8 души 
• Моделиране на лицето с радиочестотен апарат – в групи по 2 или 4 души  

19.10.2010 (вторник)  
08,00 – 10.00ч. Закуска  
10.00 – 14.00ч. Свободно време и освобождаване на стаите. 


