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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

    Krajowy Program Naturalnej Ochrony Zdrowia - Hygiaino Kraków Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 23/06/2010

Cena proszę o kontakt

Adres Kraków
Pokaż mapę

Oferta pakietowa w ramach KPNOZ z
zasięgiem ogólnopolskim profilaktyki
interaktywnej. Opłata jest ceną
ustaloną kontraktu na danym
kontynencie. Poszerzamy szybko
rosnące grono placówek o profilu
medycznym lub konsumpcji Wellness
w rekomendacji bezpośredniej lub
referencyjnej zrzeszonych firrm w
powiązaniu branżowym. Jesteśmy
dysponentem kontraktów
międzynarodowych systemu Hygiaino
Group w oparciu o konsumpcję
interaktywną. 

Podziel się : 

Linki sponsorowane

Kraków Dotacje Europejskie

Jak otrzymać dofinansowanie dla firmy w Krakowie?
www.TaxCare.pl

Rusztowania Aluminiowe

Lekkie Rusztowania Aluminiowe. Rusztowania Aluminiowe do 13 m.
www.zarges.com.pl

Sprzedam hucuły tanio
Kup konie huculskie z eko-hodowli. Ceny od 1000 zł!
www.ecofrontiers.net/konie/

Skup samochodów
Skupujemy każde bez względu na stan Za gotówke od ręki, sami odbieramy.
www.sztos.pl

Wolne ładunki i pojazdy
900 tys. zleceń miesięcznie! Giełda Transporotowa
www.trans.eu

Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Zobacz inne anonse ogłoszeniodawcy

Wyślij e-mail do ogłoszeniodawcy

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 ani zapytań o możliwość
przesyłania takich informacji

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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