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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

    Szukamy do współpracy Wellness - dysponenci pakietu Hygiaino Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 16/06/2010

Miejsce Warszawa

Dysponujemy ofertą pakietową z
branży Wellness liderów światowych.
Są to firmy uznane z wyjątkowym
zapleczem medycznym, naukowym i
biotechnologicznym. Ich zdobyty
prestiż pozwala na podniesienie
znaczenia i poziomu własnej firmy na
drodze współpracy i pogłębiania
wiedzy. Dążenie do profesjonalizmu w
dziedzinie powiązanej daje możliwość
poszerzenia horyzontów
wykorzystania potencjału własnej
firmy na nowych terytoriach
krajowych. Specyfika franczyzy
pozwala osiągać dochód z profilaktyki
wdrażanego Krajowego Programu
Naturalnej Ochrony Zdrowia w
oparciu o konsumpcję interaktywną.
Korespondencję należy kierować
przez portal, dotyczy wszystkich
miast wojewódzkich oraz pozostałych
.

Podziel się : 

Linki sponsorowane

La Perla Spa Gwiazd
Pierwsze Hi Tech Spa w Polsce Tu się bywa, tu bywają gwiazdy
www.hitechspa.pl

Oferty na Kosmetyke

50-90% Zniżki Codziennie. Nie Czekaj i Zapisz Się Teraz !
www.CityDeal.pl/Kosmetyka

Artderma Medical Spa

Zabiegi Manicure Pedicure nowoczesny gabinet tel.22 242 59 42
www.ArtDerma.Pl

"Jak schudnąć 7kg w 2 tyg

- Chcę wiedzieć..." Wejdę tutaj. Ładne fryzury ? ... lepiej schudnij
SchudnijSzybko.com

Pogotowie Kanalizacyjne
24H Udrażnianie kanalizacji WUKO lub sprężyną . (0-22) 446 89 85
www.hydraulik24h.pl

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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Śledź nas na Twitterze
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