
 ה׳פלומבה׳ על שמור
לאירופה! וטוס 11

ם משקפי עם סי טיי  ריי־באן ה
האוריגינאליים!

ם בעי׳מ, עינית חברת אני בו  הבלעדיים הי
 בתבל, הטובים ריי־באן השסש משקפי של

דה  זוג לכל ממוספר תג(״פלומבה״) הצמי
ם למניעת ריי־באן משקפי ם. זיופי קויי חי ו

 30.8.84 ביום תגריל עינית חברת
 רוכשי כל בין לאירופה חינם טיסות 3

 יוני־אוגוסט. חדשי במשך ריי־באן משקפי
ם עי׳פ תיערך ההגרלה ם המספרי ריי  הסידו

 התג של השני מעברו המוטבעים
(״פלומבה״).

:לכם המעניק הממוספר, התג על הקפידו
תי לריי״באן ערובה .1 מי א
כוי .2 סת לזכות סי לאירופה! חינם בטי

ת בעתונות! תפורסמנה ההגרלה תוצאו

 ־ שבעי בריפוי והדרכה הרצאות
בע״פ וגם בכתב גם

זמיר שלום
 20115 - כרמיאל ד.נ. גליל, אמירים, כפר

067־69697 טל.

ה צ ר ך מ רי ד מ לפי העצמי הריפוי בשיטת ו
בכתב! או בעל־פה הצימחונות־טבעונות, עקרונות
ל ב ק ת מ ו מנ ת הז או צ ר ה מוסדות, מישובים ל

ומועדונים חוגים

ל כ בי ב ח ץ ר אר ה
 והסכום המוקדש. הזמן למשך פרופורציונלי התשלום

בלבד! המזמינים ע״י ניקבע זמן ליחידת
 תירגומים • ומאמרים טכסטים ניסוח

אספרנטו - אנגלית - עברית
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ה קבוצת לתקשורת /׳£6
 פתיחת על מודיעה

של ג׳ מחזור

ת י ר ב פ ס  ה
ושיווק לפרסום

אקדמאית ברמה מעשיים לימודים
י .ו 984 בספטמבר ייפתח השלישי הלימודים מחזור

ומיון. ראיון לאחר מועמדים יתקבלו
 סדנאות הרצאות, וכוללים אקדמאית ברמה הס הלימודים
בארץ, מהטובים המקצוע אנשי ועם מפי מעשיות ועבודות

הספר. לבית במיוחד הבאים מחו״ל, בכירים פרסום ואנשי
לשיווק. יועצים - ו״שווקים״ ״אריאלי״ פרסום ע״י מנוהלים הלימודים

מדיה, מכירות, קידום פרסום, שיווק, הס■ הלימוד תחומי
פרסומי, חומר הפקת ציבור, יחסי שוק, מחקרי

ופרסום. שיווק מסעות תכנון של וסדנאות
 בתל-אביב מלון בבית בשבוע פעמים 3 מרוכז, באופן נערכים הלימודים

מוגבל). המקומות (מספר
 מעניינים בתפקידים השתלבו הקודמים מהקורסים בוגרים

מסחריות. ובחברות פרסום במשרדי
.246233,228091 לטל: לפנות נא נוספים פרטים לקבלת

מיוחדת. הנחה תינתן 31.7.84ה- עד לנרשמים

ושיווק לפרסום הספר בית
לתקשורת :זר׳־*/׳ קבוצת ליד

ביממה שעות 24 לשרותך
38 38 38 03

סי לבעלי טי ר שראי כ בלבד א

בדיקה! שווה שלו הלב
+35 בן

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

שלך הנפשי השקט
מבון .זה את שווה
ת א.ק.ג. קרדיולוג, בדיקת או רי ב 3^611 ל
 (ארגומטריה), במאמץ א.ק.ג.

מעבדה. בדיקות
 תל־אביב פרישמן פינת 18 ריינס הרופאים, בית

03-244294 ,03-221227 טלפתיס:

2447 הזה העולם


