
«Дякую за приємний подарунок! Ваші конкурси, як завжди,

захоплюючі та цікаві, в них можна отримати чудові подаруночки.

З Provisor Club приємно працювати, адже ви допомагаєте

відволікатися від буденних справ, та відчути себе креативною

людиною. Бажаю процвітання сайту, та побільше цікавих

конкурсів, яких ми з нетерпінням чекатимемо! Будемо із

великим задоволенням брати в них участь, та рухатись до

перемоги!!!»

Тимчик Яна, м. Тульчин

Охрименко Инна, г. Днепр
«Спасибо большое. Не ожидала такого прекрасного приза.
Очень благодарна подружке, которая рассказала про ваш
сайт. Очень интересно. Узнала много нового для себя. Вам
желаю процветания и радовать нас новыми сюрпризами!)»

Чунту Зинаида, г. Харьков
«Я давно вместе с Provisor Club, принимала участие во многих
конкурсах и была на Provisor Club School – слежу за всеми
новостями. Вот и в блиц-конкурсе с удовольствием
поучаствовала, спасибо за подарочек. Чтобы ничего не
пропустить, я еще подписана на страничку Инстаграм Provisor
Club, там я приняла участие в онлайн-конкурсе и выиграла
косметичку. Спасибо компании Ананта, что не перестаете
удивлять интересными конкурсами и призами!»

Осіюк Інна, м. Дніпро
«Спасибо большое. Подарок очень понравился. Приятно,
продавая хороший препарат, слышать слова благодарности от
довольного покупателя. Provisor Club побывал уже во многих
городах.. Будем очень рады видеть Вас и у нас.»

ВІДГУКИ ПО БЛІЦ-КОНКУРСУ 
"ПРОФЕСІОНАЛИ, ЩО ДАРУЮТЬ ЗДОРОВ'Я"



Сухомудренко Вікторія, м. Дніпро
«Нещодавно брала участь у конкурсі з Файболекс і була приємно

вражена, що знову здобула перемогу. Рекомендувати Файболекс

одне задоволення, адже препарат має не тільки рослинний

склад, а й корисні властивості! Дякую Provisor Club, за

можливість отримувати нові знання та приємні призи! Бажаю

Provisor Club наснаги, процвітання та натхнення у роботі!»

Кравец Анна, г. Харьков
«Завжди із задоволенням чекаю на тести, захоплюючі конкурси,

розіграш призів, а в цей раз і мені пощастило отримати в

подарунок частинку Provisor Club. Мені вручили корисний

подарунок в красивій коробочці - Файболекс і новий осінній

дайджест. Завдяки цікавому рецепту у дайджесті, я тепер знаю

як можна застосувати цей смачний подарунок на сніданок

кожного дня.»

Сироїд Наталія, м. Бердичів
«Щиро дякую за отриманий подарунок!!!Мені дуже сподобався
конкурс. Це класна мотивація для провізорів))) Provisor Club
бажаю процвітання та натхнення придумувати цікаві
конкурси))))»

Камінська Олена, м. Харків
«Стала учасником Provisor Club я зовсім нещодавно і моєму

здивуванню не було меж, коли мені вручили ПОДАРУНОООК, ще

й так красиво упакований! Неодмінно буду брати участь і в інших

конкурсах, адже тепер я точно знаю що все можливо разом з

Provisor Club. Всім учасникам успішного проходження тестів,

безмежних творчості і креативу, вірте в свої сили! Спасибі,

Provisor Club,що ви є.»

Прийменко Любовь, м. Слов’янськ
«Было приятно получить от Вас приз! А ещё приятнее участие

в конкурсе! Это же очень интересно и познавательно,

проверяешь и свои знания и силы и умения)) Спасибо!»



Штанагей Анна, г. Харьков
«Давно слышала о сайте, но как-то не решалась
зарегистрироваться. И когда узнала, что будет проходить блиц-
конкурс – решила принять участие. Очень этому рада, выполнить
условия было просто, в результате я получила приятный приз.
Теперь с уверенностью буду осваивать другие активности, собирать
баллы и участвовать в конкурсе месяца!»

Шклярук Катерина, м. Славута
«Дуже вдячна, отримала подарунок. Provisor Club як завжди
вражає. Дуже багато цікавої, розвиваючої інформації.
Спостерігаю за розвитком сайту більше пів року, завжди стараюсь
приймати участь в конкурсах місяця, бліц-конкурсах. Це
насамперед розвиток для себе, та вдвічі приємно, що за це
можна отримати винагороду. Бажаю Provisor Club успіху,
розвитку, вдячних колег.»

Григорьєва Наталя, м. Харків
«Щопонеділка наш колектив з нетерпінням чекає нових тестів, із
задоволенням бере участь в конкурсах місяця і бліц, адже Provisor
Club це не тільки освітня програма для всіх провізорів і фармацевтів,
а ще й заохочувальні подарунки і море позитивних емоцій! А що
можна ще побажати? Тільки процвітання такому чудовому проекту,
а всім учасникам перемоги!»

Яремин Надія, м. Надвірна
«Гарно дякую за подарунок (маленька радість, робить щасливим цілий день 😊)!
За таку маленьку участь, ви не забуваєте про кожного учасника!»

Федоревская Юлия, г. Днепр
«Подарок по блиц-конкурсу получила, просто в восторге!!! Теперь есть возможность
самой протестировать Файболекс!!!! Спасибо вам большое, это крутая мотивация
для провизоров.»

Тернавська Катерина, м. Одеса
«Подарок получила и им довольна. Спасибо за конкурс, буду и дальше принимать
участие в подобных конкурсах. Желаю дальнейшего развития компании!»



Бекетова Віра, м. Ратне
«Дякую!!! Враження най—най—найкращі!!! Супер, все пречудово! Побажання:
успіхів, креативних ідей і довговічного процвітання! ;) »

Іванова Вікторія, м. Полтава
«Подарунок отримала, дуже приємно здивували і подарунком і міні-квестом з
додатковими балами. Велике дякую!»

Тищук Олена, м. Луцьк
«Щиро дякую за подарунок))) У вас
завжди цікаві конкурси, в яких хочеться
брати участь)))»

Мандрик Зінаїда, м. Чернівці
«За подарунок дякую. Побільше таких
конкурсів.»

Лобунец Ольга, г. Рубежное
«Спасибо Вам за оригинальный,
неожиданный и полезный сюрприз.
Две упаковки Файболекса, да ещё и с
разными вкусами. Будем очищать свой
организм от шлаков и лишних
килограммов. Компания Ананта как
всегда на высоте!»

Мирошниченко Марія, м. Апостолове
«Спасибо за приятное поощрение! Будет уникальная возможность попробовать
рецепты с ФАЙБОЛЕКСом! Provisor Club очень интересный, познавательный и
эксклюзивный. Благодарность создателям!!!»


