Công ty EuroNails - Đỗ Thuyên
Khai trương Trung tâm đào tạo và hướng dẫn dạy nghề Nails tại thủ đô Hà Nội
Người thủ đô nói rất hay: HÀ NỘI KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU. Thưa các bạn yêu thích nghề Nails
quý mến nghề Nails và trân trọng nghề nghệ thuật làm đẹp cho phụ nữ này.
- Đỗ Thuyên thay mặt cho Công ty EuroNails từ CH Séc xin trân trọng ra thông báo như sau:
- Cty chính thức khai trương Trung tâm đào tạo và hướng dẫn dạy nghề Nails tại thủ đô Hà
Nội kể từ 7h ngày 17.07.2017 tại địa chỉ: Nhà 12, Ngõ 14, Phố Phúc Xá, Q Ba Đình, HÀ NỘI.
- Tel.: 01659834577 hay 01693760976, E-mail: euronails@seznam.cz, web: euronails.org.
- Với 12 năm kinh nghiệm trong kinh doanh, đào tạo nghề và mở tiệm Nails nay tiêu trí của
Công ty là: Đào tạo và hướng đẫn cho các bạn từ người chưa biết nghề trở thành 1 thợ làm
Nails CHUYÊN NGHIỆP đủ tự tin, đủ khả năng tự mở tiệm cũng như dạy nghề.
- Riêng với các bạn chuẩn bị sang nước ngoài làm Nails nhất là Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi
sẽ có tay nghề vững chắc sang đi làm việc và hòa nhập được ngay.
- Chương trình học dành cho các bạn rất phong phú. Các hướng dẫn viên đều là những nghệ
nhân có kinh nghiêm lâu năm trong nghề Nails: Nối mi. Xăm môi, Xăm lông mày.
- Công ty có liên kết với các công ty làm Nails trên toàn cầu để tuyển thợ giới thiệu cho các
bạn đi nước ngoài làm việc.
- Nếu các bạn muốn tư vấn, biết thêm chi tiết cụ thể hơn xin các bạn liên lạc qua E- mail,
Điện thoại, Viber, Zalo và đặc biêt là facebook: Thuyên Do. Thuyên Nails. Chúng tôi sẽ sẵn
sàng, nhiệt tình & vui vẻ giải đáp.
- Đến với cty EuroNails các bạn sẽ thấy Khẩu hiệu của chúng tôi như sau:

Ở CHÂU ÂU NAILS NHƯ THẾ NÀO - VỀ TỔ QUỐC CHÚNG TÔI DẠY NHƯ THẾ.
ĐỖ THUYÊN rất hân hạnh được hợp tác, được giao lưu, được chỉ bảo hay học hỏi kinh
nghiệm với các đồng nghiệp trong và ngoài nước trên toàn thế giới nghề Nails nói riêng và
nghề làm đẹp cho phụ nữ nói chung.
Thay cho giấy mời Đỗ Thuyên rất hạnh phúc vui mừng khi được đón tiếp các anh chị các nghệ
sỹ các người bạn xa và gần tới thăm Trung tâm đào tạo nghề Nails của công ty EuroNails
chúng tôi.
Chúc các bạn hanh phúc manh khỏe và thành công trong cuộc sống.
Đỗ Thuyên

