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Przeglądaj ogłoszenia

Dodaj ogłoszenie

Moje Gumtree
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szukaj

zmień

Gratulacje, Twoje ogłoszenie zostało dodane do Gumtree. Zanim Twoje ogłoszenie będzie widoczne w serwisie, może
upłynąć kilka minut. Edytuj ogłoszenie

Podziel się tym ogłoszeniem na Facebook'u
Podziel się tym ogłoszeniem na Twitterze
Prześlij znajomym i rodzinie

Gumtree Polska > Kraków > Praca > praca dorywcza > Nr referencyjny ogłoszenia
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Porady na temat bezpieczeństwa:
Gumtree nie oferuje żadnych programów ochrony
użytkownika i nigdy nie pośredniczy w transakcjach
pomiędzy sprzedającym i kupującym.
NIGDY nie wysyłaj pieniędzy transferem pieniężnym!
Handluj twarzą w twarz i wystrzegaj się zagranicznych
ofert i ogłoszeniodawców!
Zobacz: Pozostań Ostrożnym

Hygiaino Colway Salon

powiększ obraz

Podziel się |
Data dodania

01/04/2010

Miejsce

Kraków

Bazując na zapleczu firm z prestiżem
krajowym i międzynarodowym mamy
zaszczyt zaproponować Państwu
współpracę w oparciu o dystrybucję
unikalnego produktu z branży
Wellness. Jest podporą światowej
kosmetologii i największym odkryciem
ostatniej dekady. A jako jedyny
naturalny i niepowtarzalny co
zgodnie potwierdzają w opiniach
najwybitniejsi ludzie z branży i
konkurencji oraz świata nauki, dzięki
odpowiedniej technologii
wytwarzania i naturalnego
przyswajania nabył określenie
"samoistnie sprzedającego się
produktu". Dowodem tego najlepszym
jest przekroczenie pułapu 1 mln szt.
na niewielkim rozwijającym się
dopiero rynku i w krótkim stosunkowo
czasie. Uzyskane certyfikaty z
różnych kontynentów pozwalają na
zaspokojenie rosnącego popytu na
nasz produkt w miarę przekazywanej
informacji i użytkowania przez
kolejnych zadowolonych klientów.
Zdobywa nie tylko nowe rynki lecz co
ważniejsze dla nas - zaufanie do
firmy! Dzięki temu staliśmy się
"ambasadorami" polskiej myśli i
technologii na arenie
międzynarodowej.Najlepszą reklamą
tego wyjątkowego produktu jest
osiągany efekt zdrowotny, wizualny
dzięki czemu można było
zrezygnować z reklamy w mediach.
Osiągane przez klientów
zadowalające rezultaty i "marketing
szeptany" pozwalają na uplasowanie
się naszego produktu w czołówce
światowej kosmetologii o znaczeniu
medycznym, zarówno pod względem
walorów jak i ekspansji
dystrybucyjnej. Wysyłamy pliki info!

drukuj |

Zgłoś ogłoszenie

Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy
Pokaż numer telefonu
Zobacz inne anonse ogłoszeniodawcy

Wyślij e-mail do ogłoszeniodawcy

Dodaj załącznik:
Maksymalnie do 1 MB
Nie możesz odczytać kodu?
Odsłuchaj kod

Kod weryfikacyjny
Wyślij mi kopię e-maila
wyślij e-mail
Klikając na „Wyślij”, wyrażasz zgodę na nasze Zasady
korzystania i Politykę prywatności. Twoja wiadomość
zostanie wysłana do ogłoszeniodawcy i nie będzie
pokazana publicznie.
ANTYSPAM: Proszę o nieprzysyłanie mi ofert o
charakterze komercyjnym
UWAGA: Użytkownicy korzystający z Opery, mogą mieć
problemy z odpowiedziami na ogłoszenia w dziale Praca.
Prosimy o skorzystanie z alternatywnych przeglądarek do
momentu naprawy usterki.
Ostrzeżenie o zachowaniu bezpieczeństwa:
Uchroń się przed oszustwem poprzez bezpośrednie
spotkanie ze sprzedającym w celu zapłaty za
przedmiot. Gumtree nie oferuje żadnych programów
ochrony kupującego lub ochrony płatności.
Zobacz dział „Pozostań bezpiecznym” | Forum
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Podziel się :
Linki sponsorowane

Mieszkanie - Okazja
Wyszukaj najlepsze okazje Codziennie nowe oferty !
okazje.homebroker.pl

Pokój Do Wynajęcia Kraków
Zamieść swoją oferte już DZIŚ Zdjęcia i kojarzenie współlokatorów
wspollokator.pl/Krakow

Lofty od 5.500 PLN/m2
Promocja cenowa tylko do końca grudnia. Sprawdź!
www.StaraPrzedzalnia.pl

450 zł w 90 minut
"Nie wierzyłem, że tak łatwo jest zarabiać w Internecie!"
web.officelive.com/ZarabianieOnline

Pomoc

O nas

Polityka prywatności

Zasady korzystania

Napisz do Gumtree

Popularne wyszukiwania

Copyright © 2005-2010 Kijiji International Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Śledź nas na Twitterze
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