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4TAPPANCS  HÍRLEVÉL 2010 / 8 
******************************************************* 
!!! AJÁNDÉKOZZ TUDÁST ÉS INFORMÁCIÓT KARÁCSONYRA !!! 
A 4TAPPANCS WEB-BOLT KARÁCSONYI KÖNYV AKCIÓJA ! 
 
  
December 3. és  20. között minden könyv  kedvezményes áron megrendelhető ! 
5 - 10 % 
Kellemes böngészést és vásárlást kívánunk! 
 
Az IGÉNYES GAZDIK WEB-BOLTja >>> http://4tappancs.bolthely.hu 
 
******************************************************* 
 
MACSKAALOM AUTOMATA 
Macskaalom takarítás? Neked se tartozik a kedvenc elfoglaltságaid közé? Szeretnéd száműzni a 
szagokat? 
A Scoopfree automatikus macskaalom használatával nincs többé lapátolás, kellemetlen szag, csak 
tiszta és szagmentes macskaalom! 
Az egyszerű kis gépezet, automatikusan eltakarítja a macskapiszkot úgy, hogy hozzá sem kell 
érned a macskaalomhoz. 
 
 
További információk >>> http://www.macskaalom.hu 
******************************************************* 
 
E-OKTATÁS A GAZDIKNAK 
A 'FÉLŐS és AGRESSZÍV KUTYÁK' valamint a 'CALMING SIGNALS - a kutyák csillapító jelrendszere'
témakörökben elkészült az első, távoktatási formában, magyar nyelven hozzáférhető 
ismeretterjesztő tananyag. 
A 4TAPPANCS azoknak állította össze az e-oktatás tananyagokat akik szeretnék négylábú 
kedvencük viselkedést megérteni és szükség esetén szakszerűen változtatni. 
 
További információk: www.4tappancs.hu  
'FÉLŐS és AGRESSZÍV KUTYÁK'  - jelentkezési 
lap >>> http://www.4tappancs.hu/download/f_a_jellap.pdf 
'CALMING SIGNALS - a kutyák csillapító jelrendszere' - jelentkezési 
lap >>> http://www.4tappancs.hu/download/c_s_jellap.pdf 
******************************************************* 
KUTYAKOZMETIKUS OKTATÓKAT KERESÜNK ! 
Gyakorlati oktató feladatoknak megbízásos szerződés keretén belüli ellátására megfelelő 
tapasztalattal és üzletkialakítással rendelkező kutyakozmetikusokat keresünk, az ország egész 
területéről. 
Feltételek: 
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 5 évnél régebbi gyakorlat  
 jól felszerelt üzlethelyiség  
 jó kommunikációs képesség 

Érdeklődés esetén küldj egy rövid szakmai életrajzot és néhány fotót az üzlethelyiségéről, referenciáidról. 
Valamint írj egy rövid indoklást, hogy miért és hogyan tudnád jobban, szinvonalasabban oktatni a 
kutyakozmetikus szakmát mint azok akik neked oktatták ? 
  
E-mail >>> info@4tappancs.hu 
Telefon: 30-2929995 
******************************************************* 
  
KELLEMES ADVENTI NAPOKAT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK !!! 
 
... kedves ügyfeleinknek, partnereinknek, tanulóinknak, barátainknakés minden 
állatkedvelő ismerősünknek !!!  
******************************************************* 
Az 1997. évi LVIII. törvény 15. paragrafust (1.), továbbá az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi 
CVIII.törvényt tiszteletben tartva tájékoztatjuk, hogy Ön azért kapta ezt a hírlevelet, mert e-mail címe direkt megkeresés (levél, e-mail, személyes) útján 
szerepel a 4TAPPANCS adatbankjában, feliratkozott a 4TAPPANCS -BOLT hírlevél listájára, e-mail címe az iwiw.hu, farm.hu, vipet.hu, haziallat.hu, kutya.hu, 
bloki.hu, macska.tv internet közösségi portálok valamelyikén nyilvánosságra került vagy hirdetményükön keresztül  kapcsolatba került velünk. 
Az adatok kezelése megfelel a 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt kötelezettségnek. 

 
Amennyiben nem kívánja a jövőben fogadni hírlevelünket, kérjük küldjön vissza egy üres e-mailt 
címünkre és töröljük az adatbankunkból ! 
 
Üdvözlettel: 4TAPPANCS Team 
 
www.4tappancs.hu 
info@4tappancs.hu 
 
+36 (06) 30-2929995 
 


