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Prywatka INNA NIŻ WSZYSTKIE - Zaprasza Panie do Współpracy Wrocław
Zapewniamy Bardzo Wysokie Zarobki od 15 000 do 20 000 zł miesięcznie ! Godz od 200 wzwyż (w
zależności od klienta)
- U nas nie ma wykorzystywania my dajemy Ci wszystko co potrzebne do pracy a Ty pracujesz na WŁASNY
RACHUNEK. Przyjmiemy wszystkie Panie, które chcą fajnie się bawiąc szybko zarobić DUŻE PIENIĄDZE
w fajnej i luźnej atmosferze.
* * * * Ta oferta pracy jest skierowana do Was wszystkich miłe Panie ! * * * * *
PAŃ Z DOŚWIADCZENIEM, BEZ DOŚWIADCZENIA W BRANŻY lub Z NIEWIELKIM
DOŚWIADCZENIEM
- Gdy zadzwonisz do nas sama zapewniamy elegancki, dyskretny apartament w świetnej lokalizacji pracujesz
sama . W przypadku, gdy znasz kogoś z kim chciałabyś pracować zapewniamy Wam nowy apartament na
wyłączność. (jesteście same we 2 na miejscu).
* ZAPEWNIAMY:
- sesję fotograficzną (zdjęcia tak obrobione, że nikt Cię na nich nie pozna),
- pomoc na start,
- pomoc w stylizacji,
- indywidualną reklamę w najpopularniejszych serwisach internetowych,
- miłą atmosferę w pracy
- darmowe zamieszkanie
- BEZPIECZEŃSTWO DYSKRECJĘ = 100% GWARANTOWANE ! ! !
- U nas każdej z Pań gwarantujemy indywidualną reklamę więc nie Panie nie konkurują ze sobą
- U NAS NIE MA NATŁOKU DZIEWCZYN A KAŻDA Z PAŃ MA SWÓJ WŁASNY POKÓJ
- U nas nie ma wykorzystywania my dajemy Ci wszystko co potrzebne do pracy a Ty pracujesz na WŁASNY
RACHUNEK. 15 000 - 20 000 zł/mc jest naprawdę realne i sprawdziło się w przypadku wielu dziewczyn,
które podjęły z nami poważną współpracę.
Stawki godzinowe ustalamy indywidualnie z każdą z Pań w zależności od wyglądu, wieku, znajomości
języków itd (jeśli któraś z Pań nie zna języków to też nie jest problem-pomożemy)
Poza tym to, co oferujesz klientowi w trakcie spotkania ustalasz sama, a my tylko służymy Ci w tym radą.
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