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Despre SuperTeach

Oare există ceva mai important în România decât educația?
Cum ar fi să avem profesori care văd măreția în fiecare copil? Profesori a căror 
mentalitate este deschisă către copii și darurile lor.
SuperTeach este proiectul prin care vrem să inspiram și să ajutăm practic tot 
mai mulți profesori să fie astfel.
Licitează! Vei pleca acasă cu un obiect deosebit și cu bucuria că ai contribuit la 
educația României!
Artiști, sportivi, antreprenori, companii, lideri din business, chiar și un 
„politician” dăruiesc astăzi pentru educație diverse obiecte și experiențe. Le poți 
licita deschis sau silent. 



Sunteți pregătiți să experimentați o cină intensă în care 
să vă bazați doar pe simțul mirosului și pe cel gustativ? 
Weekendul la Atra începe cu o CINĂ PE ÎNTUNERIC. 
O experiență senzorială în care veți gusta din preparate 
fine și pline de savoare, pe nevăzute. În a două seară, 
veți fi invitați să descoperiți buchetul vinurilor de pe 
colinele cramelor românești la ATRA FINE DINING – 
Tasting Menu and Wine Pairing. Cinci preparate fine 
pregătite de Chef Alexandru Dumitru vă vor răsfăța 
simțurile alături de câte un pahar cu vin potrivit 
fiecăruia. Weekendul Atra vă oferă o experiență plină 
de savoare, departe de zgomotul orașului.
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Un weekend la ATRA DOFTANA
cu FINE DINING1.

PREŢ PORNIRE

400€

Doriți să urmați un program de MBA, dar... durează 
prea mult? Efortul e prea mare? Sunt prea multe 
subiecte care nu vă interesează? Aveți familie și copii 
mici și nu aveți suficient timp pentru lucru individual? 
Costă prea mult pentru bugetul actual? Dacă sunteți 
într-una dintre aceste situații sau pur și simplu vreți să 
urmați o educație managerială într-un format 
comprimat și eficient, atunci programul Fast Track 
Management este pentru tine!

Curs Fast Track Management
@MaastrichtSchool of România 2.

PREŢ PORNIRE

2500€

Vrei să te încrezi mai mult în tine, să simți că poți 
realiza orice, atât în viața personală cât și în cea 
profesională, să te simți excelent în pielea ta, să fii eroul 
celor din jurul tău?
Programul de antrenamente cu Andrei Roșu te ajută să 
te ridici de pe canapea, să integrezi cu ușurință 
alergarea în stilul tău de viață, fără accidentări și fără 
a-ți neglija familia, prietenii sau cariera. În maximum 
patru luni, vei alerga un maraton, adică 42 de kilometri 
și 195 de metri! 

42kRoșu
Antrenament cu Andrei Roșu 3.

PREŢ PORNIRE

500€

Oferă-ți ocazia de a învață să fii deasupra tumultului 
vieții, direct de la Valérie Cioloș. Vei afla metode care 
se aplică azi în numeroase domenii: educație, științe 
sociale, dezvoltare personală sau business, folosite în 
mod curent în companii de top precum Google 
(programul Search Inside Yourself), Apple, Intell, AOL 
sau în instituții precum Armata Statelor Unite, Comisia 
Europeană, Parlamentul Britanic. 

Curs Mindfulness
cu Valérie Cioloș 4.

PREŢ PORNIRE

800€
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Vino să înveți cum să ai și să îți menții mintea limpede 
în diverse situații de viață! Atelierul este un loc în care 
te vei simți în siguranță, pentru a experimenta sub 
îndrumarea atentă a Valériei Cioloș și într-o atmosferă 
prietenoasă, o nouă perspectivă. Vei dobândi o viziune 
mai largă asupra a ceea ce vrei și ce poți face pentru o 
mai mare autonomie de sine și bucurie trăită pe 
deplin.    

Atelier Cap Limpede
Start Mindfulness5.

PREŢ PORNIRE

300€

Anything, but ordinary!
Acesta este motto-ul Stejarii Country Club. Aer curat, 
eleganță și rafinament, facilități nenumărate, sport, 
companie selectă. Licitează și vei trăi pentru o zi 
experiența exclusivității ca membru al acestui club de 
elită! 

O zi la
Stejarii Country Club 6.

PREŢ PORNIRE

100€

Vrei să simți vibrația și adrelina din arena americană a 
unui meci de box? Licitează pentru mănușa de box, 
purtând semnătura nimănui altuia decât Mike Tyson! 

Mănușă de box
semnată Mike Tyson 7.

PREŢ PORNIRE

500€

Ceasul este oferit de Dacian Cioloș, fiind primit în dar 
de la Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe 
Biden.  

Ceas de birou Chelsea
de la Joe Biden 8.

PREŢ PORNIRE

500€

INSPIRAŢIE  PENTRU  EDUCAŢIE



Deşi ziua are doar 24 de ore, ţi-ai dori să poţi face mai 
multe, cu impact mai bun şi să mai ai energie la final?
Acest workshop îţi oferă şansa unei transformări de 
perspectivă asupra vieţii în toate rolurile tale. Vei 
învăţa să evaluezi impactul propriilor tale mentalităţi, 
să-ți maximizezi eficienţa, colaborarea şi nivelul 
energiei în echipă, să-i influenţezi în mod pozitiv pe 
ceilalţi să se schimbe, să rezolvi conflicte personale 
sau în echipă! Un workshop tranformaţional cu 
Preşedintele Institutului Dezvoltarii Personale.
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Mentalitatea Deschisă cu Cristina
Gheorghe- Workshop de 2 zile 9.

PREŢ PORNIRE

500€

Elegantul accesoriu de birou este oferit de Dacian 
Cioloș, care l-a primit în dar de la președintele Franței, 
François Hollande.   

Accesoriu de birou din argint
Christofle, de la François Hollande10.

PREŢ PORNIRE

500€

Vrei să simți mândria participării la un meci de fotbal 
de cea mai mare anvergură? Licitează pentru tricoul 
fotbalistului Ronaldo Luís Nazário de Lima, donat de 
către Florin Furdui, Country Manager la Portland 
Trust. 

Tricoul fotbalistului Ronaldo
Luís Nazário de Lima11.

PREŢ PORNIRE

300€

Petrece două zile de vis într-unul dintre cele mai 
pitorești locuri de vacanță din România, complexul 
Green Village din Rezervația Deltei Dunării. 
Veți beneficia de transport individual, două nopți de 
cazare în cameră dublă cu mic dejun și transfer din 
Murighiol. 
*Confirmați cu organizatorii perioada aleasă cu minimum 14 zile 
înaintea începerii sejurului. 

Două zile în
Delta Dunării 12.

PREŢ PORNIRE

150€
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Hotelul Ramada este una dintre cele mai noi locații de 
4 stele din zona Mării Negre, situat la doar 500 m de 
Centrul Expozițional și la 700 m de Aqua Magic. 
Bucură-te de o cameră dublă împreună partenerul tău, 
în perioadă 8-10 iunie 2018. 

Două zile la Hotel Ramada,
Mamaia13.

PREŢ PORNIRE

130€

Premium Auto, Importatorul oficial Jaguar și Land 
Rover pentru România, oferă o sesiune de test-drive, pe 
durata unui weekend (vineri – luni), la volanul unui 
Jaguar E-PACE, primul SUV compact al mărcii. Acesta 
reprezintă îmbinarea perfectă între personalitatea 
puternică și spațiul interior generos – o combinație 
ideală pentru călătoriile de afaceri.

Drive test
JAGUAR14.

PREŢ PORNIRE

100€

În doar patru zile (14-16 și 23 iunie 2018), te poţi 
transforma atât de profund, încât să nu te mai întorci 
niciodată la vechiul nivel. Pentru că înveți cum să 
transformi radical modul în care ții o prezentare, un 
discurs sau, pur si simplu, modul în care comunici cu 
cei din jurul tau. 

Speaker MasterClass
cu Andy Szekely15.

PREŢ PORNIRE

900€

Ceasurile Augustin Matei sunt personalizate, pe 
tematici, lucrate manual în proporție de 75% din 
materialele atipice: pietre prețioase, argint, aur, sidef, 
piatră vulcanică, meteorit. 
Ceasul dăruit proiectului SuperTeach este dedicat 
planetei Marte, are cadranul din ardezie, cu inserții de 
argint, trei diamante negre și o bucățică de meteorit de 
pe Marte inserat. 
*Ceasul și meteoritul au certificat de autenticitate.

Ceas bărbătesc
marca Augustin Matei 16.

PREŢ PORNIRE

1600€



Licitează pentru o zi petrecută cu Felix Pătrășcanu, 
antreprenor, membru fondator și Managing Partner 
Fan Courier, și află cum este posibil ca „un postaș” să 
conducă un Ford Mustang din  ‘65! 
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O zi cu Felix Pătrășcanu
în Ford Mustang 17.

PREŢ PORNIRE

300€

Cercei Roberto Bravo, Colecția Diamond Love, lucrați 
manual cu greutatea de 1,31 de grame și diamante de 
0,21 carate.

Bijuterii cercei
Roberto Bravo18.

PREŢ PORNIRE

550€

Colier Roberto Bravo, Colecția Monarch Butterfly, 
lucrat manual cu o greutate de 2,53 grame, gold 585% 
cu diamant de 0.03 carate și email de 0.01 carate. 
Colierul are prindere reglabilă.

Bijuterii colier
Roberto Bravo19.

PREŢ PORNIRE

650€

Rochia damă, din colecția „Architecture through 
fashion” a Ilonei Andreoiu. Conceptul vine din 
volumele arhitecturale, transformate în ținute cu 
tăieturi complexe și neobișnuite. Colecția se definește 
prin formele, culorile, transparența și fluiditatea 
materialelor textile folosite. Ținuta iese din monotonia 
consumerismului actual, încurajează individualitatea și 
nu se încadrează într-un tipar standardizat.

Rochie dama
Ilona Andreoiu 20.

PREŢ PORNIRE

200€
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Delicatețe, finețe și suavitate sunt cele trei 
caracteristici pe care rochița le va asocia micuței care 
o va purta. Rochița galbenă pentru fetițe „Little flower”, 
cu flori 3D aplicate și realizate manual din organza de 
mătase, oferă zâmbete și admirație de fiecare data 
când este privită. O va face pe mica domnișoară să se 
simtă o adevărată prințesă, să iasă din anonimat și să 
își dezvolte o personalitate puternică. 

Rochie fetiță
creată de Ilona Andreoiu21.

PREŢ PORNIRE

80€

Petreceți un weekend romantic într-un apartament cu 
șemineu la unul dintre cele mai premiate boutique hoteluri 
din România, Hadar Chalet. Vă veți bucura de natură, 
liniște și mâncare de casă într-un cadru elegant cu servicii 
impecabile.   
Două nopți de cazare în Apartament Deluxe și pensiune 
completă de vineri până duminică pentru doi adulți. 
Welcome Package surpriză și o plimbare cu ghidul 
montan Sebastian Mastahac. 
*Cu rezervare în prealabil, în limita locurilor disponibile, valabil până la
25 noiembrie 2018.  

Weekend Deluxe la Hadar Chalet22.
PREŢ PORNIRE

400€

Cunoști un elev de liceu care vrea să facă facultatea în 
străinătate? 
Pachetul de consiliere UNIVERSALIO oferă consiliere 
personalizată pentru admitere la universități de top 
din lume. Consilierii UNIVERSALIO vor fi alături de 
elevul de liceu la fiecare pas, de la decizia de a studia 
în străinătate pană la acomodarea în noul oraș, având 
capacitatea de a anticipa întrebările lui legate de toate 
aspectele vieții de student într-o țară străină.   

Pachet Consiliere
UNIVERSALIO23

PREŢ PORNIRE

500€

Dacă ai un brand care se adresează părinților și 
copiilor de până în 10 ani, o campanie de o lună la Itsy 
Bitsy va face diferența. Campanie de difuzare de spot 
audio în valoare de 5.000 EUR la ratecard-ul Radio Itsy 
Bitsy.  Acoperire în peste 70% din mediul urban mare. 

Campanie de publicitate
Radio Itsy Bitsy 24.

PREŢ PORNIRE

1800€

INSPIRAŢIE  PENTRU  EDUCAŢIE
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Coaching cu OVIDIU TOADER25.
PREŢ PORNIRE

800€

Trăiește și vizitează Franța autentică, în compania 
selectă a Georgetei Argeșanu, Ambasador RePatriot în 
Franța, chiar la ea acasă. 
Vă așteaptă cu întreaga familie, oferindu-vă pensiune 
completă într-un weekend, în localitatea Ecully, la 20 
de minute de Lyon. 

Weekend de două zile
la Lyon26.

PREŢ PORNIRE

250€

Invită-ți prietenii la un baschet și surprinde-i cu o 
minge semnată chiar de echipa Steaua! Altfel va curge 
jocul, altfel va bate inima, iar prietenii te vor caută 
mereu să mai faceți un meci!

Minge semnată de
Echipa Steaua 28.

PREŢ PORNIRE

100€

Cinci ore de Coaching pentru antreprenori! 
Ovidiu este un antrenor de afaceri și business coach 
care lucrează cu antreprenori pentru claritate, 
eficiență și focus pe rezultate obținute prin delegare și 
prin motivarea echipelor. 

Déa Wilson locuiește în Silicon Valley, fiind fondatorul 
start-up-ului Lifograph – The Wiki of People – o 
platformă care conectează oameni și companii din 
toată lumea. Déa este antreprenoare având numeroase 
conexiuni în Silicon Valley. Este membru în Tech 
Angels și Wharton Angels, două grupuri de investitori 
specializați pe tech start-ups. Ea este citată frecvent în 
publicații de media și este speaker la evenimente 
internaționale în domeniul tehnologiei și al 
start-up-urilor. 

O ora de mentorat cu Déa Wilson,
Oferita de Lifograph 27.

PREŢ PORNIRE

150€
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Orice eveniment începe cu o idee, urmat de 
brainstorming cu echipa, apoi se conturează 
conceptul. Aici intervine echipa PA Services & Events, 
ce îți oferă crearea unui concept pentru un eveniment 
în grădină. Ce poate fi mai frumos și mai benefic 
pentru tine, colegii, partenerii sau clienții tăi, decât un 
eveniment în aer liber unde le mulțumești, și, de ce nu, 
le prezinți un nou produs sau serviciu?  
*Contact la events@paservices.ro, 0737 441 003.

Concept Eveniment
Garden Party 29.

PREŢ PORNIRE

200€

Simți vibrația arenei de tenis și a competiției? Ții cu 
Horia Tecau și cu România? Licitează pentru racheta 
personalizată și semnată de Horia și trăiește aceste 
emoții de fiecare dată când ieși cu ea pe teren!

Racheta de tenis
a lui Horia Tecău 30.

PREŢ PORNIRE

1500€

Ca de la campion la campion, licitează pentru mingea 
Nike, semnată de Bogdan Stelea și fă-i pe cei apropiați 
bucuroși și mândri să joace fotbal cu tine! 

Minge de fotbal
semnată Bogdan Stelea 31.

PREŢ PORNIRE

200€

Lorelai Moșneguțu-Pârvan este vedeta “Românii au 
talent”, care a arătat țării întregi ce poate face un copil 
fără mâini. Printre multe altele, să picteze tablouri! 
Licitați și bucurați-vă de cele patru anotimpuri 
realizate de ea. 

Cele patru anotimpuri în tablouri de
Lorelai Moșneguțu-Pârvan

32.
PREŢ PORNIRE

200€

INSPIRAŢIE  PENTRU  EDUCAŢIE



Pagaia marca Patzaichin este realizată de Paul Vasiliu, 
ultimul marangoz din Delta Dunării, care păstrează 
viu meșteșugul construcției bărcilor tradiționale din 
Deltă. Cu ajutorul lui, Asociația „Ivan Patzaichin – 
Mila 23” adaptează nevoilor vieții moderne lotca 
pescărească, transformând-o în canotcă, barcă inedită, 
ce îmbină designul unei lotci cu agilitatea unei canoe. 
Pagaia poartă semnătura marelui campion olimpic, 
Ivan Patzaichin.
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Pagaie semnata de
Ivan Patzaichin33.

PREŢ PORNIRE

500€

Ana Maria Brânză este o sportivă ce face cinste 
României! Ana Maria a câștigat de-a lungul carierei 14 
turnee de Cupa Mondială și a fost declarată cea mai 
bună spadasină din lume în sezoanele 2007–2008, 
2008–2009 și 2012–2013.
Licitează pentru spada oferită de SportsHub, semnată 
de campioana noastră!

Spadă semnată de campioana
Ana Maria Brânză35.

PREŢ PORNIRE

800€

Acest curs ajuta la creșterea semnificativă și 
sustenabilă a performanţei în vânzări. Durează o zi și 
jumătate și este adaptat pentru un grup de 8-12 
participanți. Cursul va fi susținut de către Dorin 
Bordea, care în ultimii 13 ani, a construit proiecte 
integrate de dezvoltare în management şi vânzări, care 
combină partea de cercetare şi consultanţă cu partea 
de învăţare (training şi coaching).

Curs de Psihologia Clienților,
strategii și tehnici de vânzare34.

PREŢ PORNIRE

1500€

„We dress up your brand”! GO Studio, business 
unit-ul de branding și design al GMP Group, e 
pregătit să asorteze strategie, logo, slogan, într-un 
cuvânt identitate brandului tău. Licitează pentru un 
Brand ID în valoare de minim 5000 EUR.

Brand Identity de la creatorii
branding-ului SuperTeach

36.
PREŢ PORNIRE

1000€
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Cursul de Social Sciences de la UNIVERSALIO oferă o 
introducere în disciplinele umaniste, ca elevii de liceu să 
aibă un punct de pornire în alegerea unei cariere. 
Participantul va afla despre oportunitățile de carieră pe 
care le are după ce studiază un program de științe 
sociale și va experimenta un sistem de predare 
interactiv, similar cu cel de la universitățile din 
străinătate. Totul, alături de speakerii UNIVERSALIO 
cu experiență în domeniu și studii în medii 
internaționale variate.   

Curs UNIVERSALIO
Social Sciences 

1.
PREŢ PORNIRE

120€

Participanții la curs vor învăţa să se exprime convingător 
și argumentat în limba engleză. Mai mult decât atât, vor 
avea ocazia să experimenteze atmosfera dinamică de la 
universitățile din străinătate, unde studentul e 
întotdeauna în centrul atenției. Speakerii îi vor încuraja 
permanent pe elevi să participe activ la conversație, să își 
lărgească orizontul cultural și să descopere cum se pot 
exprima mai convingător și mai fluent. Prin exerciții 
interactive și activități de grup, liceenii vor învăța alături 
de cei doi traineri UNIVERSALIO, într-un cadru 
informal, cum să își stăpânească emoțiile și să conducă o 
conversație în engleză. 

Curs UNIVERSALIO
Speaking Club2.

PREŢ PORNIRE

100€

Licitează pentru aceste două bilete la concertul VAMA 
în Hard Rock Cafe, alături de Tudor Chirilă și trupa lui, 
că să îi cunoști pe fiecare în culisele concertului și ale 
vieții lor de artiști și rebeli, cu și fără cauză. 

Bilete Concert VAMA
cu acces backstage3.

PREŢ PORNIRE

100€

Masajul Kuroho Body (1h, 30 min) reprezentativ pentru 
Shiseido folosește tehnici de masaj într-o succesiune 
foarte precisă, menită să relaxeze atât muscular, cât și să 
echilibreze energetic organismul. După terminarea 
secvențelor de masaj, terapeutul folosește prosoapele 
Oshibori specifice japonezilor și apoi aplică o cremă 
foarte hidratantă. Această este cea mai autentică 
experiență Shiseido.

Premium SPA
la Stejarii Country Club 4.

PREŢ PORNIRE

100€



Va invităm să profitați de acest voucher pentru două 
zile de poveste în Valea Verde, satul Cund, pentru 
dumneavoastră și partenerul dumneavoastră! 

Două zile în Valea Verde,
Cund5.

PREŢ PORNIRE

110€

Hotelul Carmen este situat în Predeal, în vecinătatea 
Vetrei Regale și a Parcului Central. Licitează pentru o 
cameră dublă de 4* pentru două nopți magice.
*Perioada: 15.06 - 31.07.2018/ cu verificarea disponibilității la 
andreea.horvat@novatravel.ro 

Două zile la Hotel Carmen,
Predeal6.

PREŢ PORNIRE

160€

Hotelul Opera Mamaia este situat în zona de nord a 
staţiunii, la câţiva paşi de principalele cluburi de 
noapte.  Trăiește atmosfera de 4 * timp de două nopți 
magice! 
*Perioada: 08.06 - 10.06.2018 

2 zile la Hotel Opera,
Mamaia7.

PREŢ PORNIRE

120€

Un pachet de șase cărți, care îți vor îmbunătăți educația: 
“Decizii Radicale”, ”Formula Măiestriei”, “M-am plictisit 
de PowerPoint”, “Comunică, Influențează, Convinge”, 
“Manifestul Educației”, “Îmblânzitorul de Fluturi”.

Cele mai bune cărți ale lui
Andy Szekely 8.

PREŢ PORNIRE

100€
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Primul lucru pe care îl poţi observa discutând cu Vlad 
Eftenie e acela că este atipic vremurilor în care trăim. 
Galant, dar fără gesturi excesive, conturează profilul 
unui personaj din alte timpuri, unele mai nobile. Așa 
sunt și fotografiile lui. Le-ai vazut în foaier și te-au 
cucerit de la prima privire. 

Fotografii Vlad Eftenie9.
PREŢ PORNIRE

70€

În orice țară din lume ajungi, când zici România, ți se 
rșspunde: Gigă Hagi! Exact! Licitează pentru un tricou 
semnat de Gică și toată lumea te va strănge în brațe!
*Trei tricouri care se licitează separat.

Tricou semnat de
Gigă Hagi 10.

PREŢ PORNIRE

250€

Vine vara! Ne așteaptă plajele, costumele de baie și… 
tratamentele corporale de înaltă tehnologie, inclusiv 
Velasmooth și Criolipoliza de la Dherma Life. 

Tratament împotriva celulitei
Dherma Life11.

PREŢ PORNIRE

70€

Vrei un zâmbet care valorează cât o mie de cuvinte? 
Vino la clinicile Tender Dent și poți avea dinți mai albi 
cu opt nuanțe prin albire dentară cu lampa ZOOM. Te 
putem scăpa chiar și de petele cauzate de diferiţi 
coloranţi alimentari, tutun, tetraciclina, fluor sau de 
îmbătrânirea fiziologică. 

Albire dentară profesională
oferită de Tender Dent12.

PREŢ PORNIRE

150€

INSPIRAŢIE  PENTRU  EDUCAŢIE
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Porphyras, studio de design și pictură pe porțelan 
propune un set de cești pentru cafea, pentru două 
persoane, din colecția “Măiastra”. Din porțelan fin, de tip 
Bone China, cu o formă extrem de modernă, decorate 
prin pictură manuală cu un desen flamboaiant, 
“Măiastra” ridică savoarea cafelei la rang de artă. 
Porphyras și-a prezentat noi și inedite colecții pe toate 
continentele, ajungând inclusiv în colecții regale. 

Set cești de porțelan
pictate manual13.

PREŢ PORNIRE

50€

Drept omagiu adus Centenarului Marii Uniri, 
Ansamblul Raro a pregătit o surpriză publicului 
meloman. Un disc deosebit în interpretarea 
ansamblului, avându-i ca vedete pe celebrul violinist 
Gilles Apap, elev al lui Yehudi Menuhin și pe pianista 
Diana Ketler. CD-ul conține lucrări semnate de George 
Enescu și Bela Bartok, „Rapsodia Romană nr. 1” fiind 
înregistrată pentru prima oară în aranjament pentru 
cvartet de coarde și pian. 

CD Rhapsodie Romaine semnat
și oferit de SoNoRo14.

PREŢ PORNIRE

50€

Lorelai este vedetă a emisiunii “Românii au talent”, o 
tânără din Târgoviște care a arătat țării ce poate face un 
copil care nu are mâini. Printre altele, poate să scrie 
cărți! Licitați și descoperiți „Legenda Legendelor: 
Târgoviște și Sibiu", volum ce reunește legendele 
specifice acestor două ținuturi istorice și „Pasărea 
Phoenix", pentru că acum Lorelai e gata pentru noi 
începuturi și o viață minunată. 

Carti scrise de 
Lorelai Moșneguțu-Pârvan15.

PREŢ PORNIRE

200€

Previi înainte să fie necesar să tratezi! Devenind abonat 
al serviciilor medicale oferite de rețeaua de sănătate 
REGINA MĂRIA, beneficiezi de mult mai multă grijă 
pentru sănătatea ta și a familiei! 
Alege noul abonament “Comfort Premium!” Te bucuri 
de servicii medicale de excepție și beneficiezi de acces 
inclus la toate specialitățile medicale! 
*Durata: un an

Abonament “Comfort Premium”
Regina Maria16.

PREŢ PORNIRE

600€

SI
LE

N
T



Bucurați-vă de litoralul clasic al Mării Negre, în 
perioada 22 – 24 iunie, cazare două nopți cu mic dejun, 
în stațiunea Saturn. 

Sejur pentru 2 persoane la
Hotel Cupidon 3* din Saturn19.

PREŢ PORNIRE

100€

Bucurați-vă de litoralul clasic al Mării Negre, în perioada 
15-17 iunie, cazare două nopți cu mic dejun, în stațiunea 
Jupiter. 

Sejur pentru 2 persoane la
Hotel Delta 3* din Jupiter 

20.
PREŢ PORNIRE

100€

INSPIRAŢIE  PENTRU  EDUCAŢIE

SI
LE

N
T

Asigură-te că ai mereu acces la cele mai bune servicii 
medicale pentru copilul tău, contra unei sume 
avantajoase. Alege abonamentul care acoperă cel mai 
bine nevoile lui de sănătate şi bucurați-vă împreună de 
privilegiile dedicate abonaţilor rețelei private de 
sănătate REGINA MARIA.
*Durata: un an

Abonament Junior Premium
Regina Maria17.

PREŢ PORNIRE

300€

Realizat după modelul unor centre de diagnostic 
occidentale la care avem acces prin Parteneriatul 
Academic, One Day Check-up se desfășoară în Policlinică 
Băneasa, în care dispunem de cea mai modernă aparatură 
pentru a garanta rezultate medicale exacte. 
Vei avea alături un asistent medical dedicat care îți va 
vorbi despre rolul investigațiilor, iar la final medicul 
coordonator îți va explica raportul medical personalizat, cu 
evaluarea detaliată a stării tale de sănătate și îți va oferi un 
set de recomandări pentru diminuarea riscurilor zilnice de 
sănătate. Pachetele One Day Check-up sunt personalizate 
pe fiecare persoană.  

One Day Check-up
la Regina Maria 

18.
PREŢ PORNIRE

100€



Donate de Nathalie Gheorghiu, compozitoare, 
interpretă și actriță româncă stabilită în Toronto, 
Canada.
De peste opt ani îi învață pe copiii românilor stabiliți în 
Canada limba română la un club extrașcolar 
săptămânal.

Cântece pentru copii
(Colecție 4 CD)21.

PREŢ PORNIRE

25€

Știi un copil pasionat de muzică care vrea să ajungă 
superstar? Perfect! Soluția ideală este Voltaj Academy. 
Licitează pentru cursul de canto oferit de Voltaj 
Academy la pachet cu o întâlnire cu Călin Goia, liderul 
trupei Voltaj.

Curs de canto și întâlnire cu
Călin Goia (Voltaj)22.

PREŢ PORNIRE

300€

SI
LE

N
T

Valérie&Dacian Cioloș; Florin Furdui; Eduard Irimia; Georgeta Argeșanu; Emil Munteanu;
Ilona Andreoiu, Cristian Mateiu Photography; Augustin Matei; Cătălin Badiu - Frame Film, 



Mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri care au spus
DA procesului de schimbare în educație!

Valérie&Dacian Cioloș; Florin Furdui; Eduard Irimia; Georgeta Argeșanu; Emil Munteanu;
Ilona Andreoiu, Cristian Mateiu Photography; Augustin Matei; Cătălin Badiu - Frame Film, 



 www.superteach.ro


