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Вдача незмінно супроводжуватиме провізора - Овна і у 
професіональній сфері і в особистому житті. Звичайно, 
не обійдеться і без палиць в колесах. Як без цього? 
Дрібні неприємності комунікативного плану вас 
переслідувати будуть, але якщо не втратите упевненості 
в собі, не наздоженуть! Тому скористайтеся нагодою 
хвилі вдачі та прийміть участь в конкурсі від PROVISOR 
CLUB, ви маєте великі шанси на перемогу.

Провізор - Овен 

Провізор – Тілець  буде працювати дотемна за першим 
столом, але і веселитися буде до світанку. І ніякого 

стомлення, нездужань і інших неприємностей. Не 
бійтеся різких поворотів долі. Для вас можлива 

кардинальна зміна інтересів та, скоріш за все, ви 
матимете змогу «зрізати» дорогу на шляху до успіху. 
Можливо, в цьому вам допоможе PROVISOR CLUB :=) 

Провізор – Тілець



Провізор – Близнюки
На шляху у провізора – Близнюків у найближчий час 
буде траплятися багато цікавих людей. Хтось складе 

протекцію в професійних колах, хтось поділиться 
ідеями, ну а деякі і самі стануть найбільшою нагородою 
в житті, викликавши трепетні почуття. Щоб підвищити 
ймовірність позитивних знайомств, будьте активними 

на PROVISOR CLUB  – ви обов’язково будете поміченими!

Шляхетний і працьовитий провізор - Рак опиниться в 
цікавому положенні – нове кохання відніматиме майже 

весь вільний час. Але ж, любов любов'ю, а кар'єра - це 
святе. Спрямуйте вашу наснагу на професійну 

активність у PROVISOR CLUB, адже все, що трапиться з 
вами на роботі, піде в плюс, принесе матеріальні вигоди 

і зміцнить репутацію.

Провізор – Рак



Майте на увазі провізори - Діви, що початок змін 
виявиться настільки раптовим, що ви можете 
розгубитися. Потрібно буде підвищувати рівень освіти. 
Вчитися доведеться на практиці, та освоїти нові 
прийоми не складе великих труднощів. У цьому вам 
також допоможе «Освітня програма» PROVISOR CLUB!

Провізор – Діва

Провізора – Лева чекає небувала популярність, як у 
діловому, так і в соціальному середовищі. До вас будуть 
надходити пропозиції очолити той чи інший проект. 
Виглядати  це буде вкрай заманливо, щось можна буде 
використовувати в особистих цілях. Безумовно, 
вдалою пропозицією від колег буде залучення вас до 
«Освітньої програми» у PROVISOR CLUB.

Провізор – Лев



Будь-яка трудова діяльність, провізоре - Терези, 
принесе вам не тільки матеріальні плоди, але і 

позитивний досвід. Обов'язково зафіксуйте результати 
даного періоду. Крім того, ви відчуєте необхідність 

просування своїх праць та ідей. Для цього вам 
знадобиться креативний простір, наприклад, такий як 

«Конкурс місяця» у PROVISOR CLUB.

Провізор – Терези

Майте на увазі, провізоре - Скорпіон, ви опинитеся в зоні 
підвищеної уваги представників протилежної статі. Це 
обіцяє масу користі та приємних хвилин, в тому числі і в 
ділових інтересах. В професійній сфері ви зможете 
досягти позитивних змін. Якщо ви не полінуєтесь 
збирати бали та проявляти активність у PROVISOR CLUB, 
потрапивши у PROVISOR CLUB SCHOOL, ви вочевидь 
отримаєте багато корисних знайомств.  

Провізор – Скорпіон



У провізора - Стрільця відбудеться перегрупування сил, 
як в професійній сфері, так і в особистому житті. 

Готуйтеся до того, що із звичайного провізора ви 
перетворитесь у ділову людину - завідувача аптекою, 

будете вести документи, слідкувати за товарообігом та 
роботою персоналу. Для цього активно набирайтеся 

досвіду у рубриці «На допомогу провізору», адже дуже 
скоро вам потрібно буде навчати першостольників.  

Провізор – Стрілець

Передбачуваність, дисципліна і ентузіазм - ось 
характеристика професійної активності провізора –
Козерога. Можливі несподівані рішення з боку партнерів і 
керівництва. Навіть форсувати події не потрібно, ситуація 
стане розгортатися без затримок і за вашим сценарієм. 
Проте, коли досягнете бажаних вершин, пам’ятайте про 
однодумців PROVISOR CLUB, що 24/7 були з вами. 

Провізор – Козеріг 



Провізор – Водолій у найближчий час знайде владу над 
часом - зможе і на роботі все встигнути: прийняти товар, 
розставити товар у торговому залі, і тестування у 
PROVISOR CLUB вчасно пройти. Ваша працьовитість буде 
нагороджена підвищенням заробітної плати та 
покращенням соціального статусу у суспільстві. А 
улюблений професіональний простір PROVISOR CLUB буде 
місцем корисного навчання та відпочинку. 

Провізор – Водолій 

Провізор – Риби повинні знати, що колишні досягнення 
послужать підставою для висунення вашої кандидатури 

на лідерські позиції. Ви зможете стати як офіційними 
керівником на території своїх професійних занять, так і 

неформальним лідером, якщо кадрові перестановки 
поки неможливі. Сфера захоплень дозволить поринути 

у творчість. Скористайтесь приливом креативу та 
проявіть його не тільки у «Конкурсі місяця», а й 

найближчому бліц-конкурсі PROVISOR CLUB.

Провізор – Риби 
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