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Koszt pierwszego zatowarowania: 20–150 tys. zł
Możliwość dofinansowania: 5–50 tys. zł

Połyskująca oferta 
Firma ADA-PLUS, doświadczony producent 
markowej srebrnej biżuterii, poszukuje 
partnerów do współpracy. Jeśli pasjonujesz się 
pięknem i oryginalnym wzornictwem, szukasz 
bezpiecznego i sprawdzonego modelu biznesu, 
to ta oferta jest w sam raz dla ciebie. 

aDa-pLUs działa na rynku 
od 1996 r. Jej wyroby są 
projektowane przez naj-

lepszych gdańskich jubilerów, 
a wszystkie elementy biżute-
rii poddawane rygorystycznej 
kontroli jakości. Wszystko po 
to, by spełniły najwyższe normy 
określone przez polskie prawo 
probiercze. Walory artystyczne 
i wysoką jakość biżuterii aDa- 
-pLUs oraz ogromną różno-
rodność oferowanego asorty-

mentu docenili już mieszkańcy 
wielu miast polski, a także nasi 
sąsiedzi z niemiec. 
obecnie poszukiwani są współ-
pracujący w miejscowościach 
liczących od 15 tys. mieszkań-
ców. idealnym partnerem jest 
osoba posiadająca własny lo-
kal handlowy, na co dzień dzia-
łająca w branży bieliźniarskiej, 
odzieżowej, kosmetycznej, 
handlująca galanterią skórzaną 
czy upominkami. 

Współpraca z aDa-pLUs to 
świetny sposób na dodatkowe 
źródło dochodu z niewielkiej 
powierzchni handlowej przy 
zachowaniu stałych kosztów 
prowadzenia sklepu. firmo-
we stoisko ze srebrną biżute-
rią z pewnością przyciągnie do 
sklepu wielu nowych klientów. 
firma zapewnia swoim strate-
gicznym partnerom dofinanso-
wanie nowo tworzonych stoisk 
w wysokości od 5 do 50 tys. zł 
– proporcjonalnie do wniesio-
nego wkładu finansowego. inne 
zalety? Brak opłat wstępnych, 
finansowanie wyposażenia (ga-

bloty, materiały reklamowe), 
bezpłatne opakowania z logo, 
a także szkolenie personelu. 

paweł słupski

aDa-pLUs 
Lubicka 44/6, 87-100 Toruń
tel. 56 664 14 45, 510 065 866
e-mail: adaplus@adaplus.com.pl 
Dyrektor handlowy: 
marzena łyszcz, tel. 509 337 421 

KonTaKT

reklama

WKROCZ W ŚWIAT LUKSUSU I FINANSOWEGO BEZPIECZEŃSTWA
Firma ADA – PLUS, wiodąca na rynku polskim w branży markowej biżuterii srebrnej poszukuje w miejscowościach
o wielkości od 15 tys. mieszkańców, rzetelnych partnerów handlowych posiadających własny kapitał i prowadzących  
działające lokale handlowe w branży np:  bielizna, odzież, upominki, galanteria skórzana, kosmetyki, którzy utworzą
w swoich sklepach �rmowe stoiska partnerskie  Aplus z biżuterią srebrną. Sprzedaż biżuterii srebrnej umożliwia 
osiągnięcie dodatkowych dochodów na wysokim poziomie, z niewielkiej powierzchni handlowej przy zachowaniu tych 
samych, stałych kosztów prowadzenia sklepu.

Dołącz do nas i ciesz się dodatkowymi zyskami!
Marzena Łyszcz

tel. 509 337 421  •  e-mail: m.lyszcz@adaplus.com.pl  •  www.adaplus.com.pl

Naszym partnerom zapewnimy do�nansowanie nowo tworzonych stoisk
w wysokości od 5.000 do 50.000 złotych, proporcjonalnie do wniesionego wkładu 
�nansowego, ponieważ naszym celem jest szybka rozbudowa sieci sprzedaży
w miastach całej Polski. Biżuteria srebrna zwiększa ofertę handlową sklepu
i w przeciwieństwie do innych gałęzi handlu ze względu na stały wzrost ceny 
srebra na giełdzie nie jest skazana na posezonowe obniżki cen i wyprzedaże.
Dzięki szerokiej ofercie, bogatemu doświadczeniu w sprzedaży biżuterii jesteśmy 
doskonałą propozycją dla osób chcących zainwestować od kilku do kilkuset tysięcy 
złotych w sprawdzony model biznesu.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOFINANSOWANIA


