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M-Club – program exclusiv de reduceri  
pentru clienţi corporativi 

M-Club Vă aduce motive în plus pentru cumpărături plăcute! Acum, devenind client corporativ 
Moldcell, beneficiaţi de reduceri în întreaga reţea de parteneri M-Club. Este suficient să 
Vă înregistraţi şi Veţi primi reducerea imediat, fără a fi nevoie să căutaţi cardul de reduceri 
potrivit.

Acum, numărul corporativ Moldcell este partenerul Dvs. permanent la cumpărături!

Cine sunt partenerii proiectului?

Programul de reduceri M-Club întruneşte peste 50 parteneri cum ar fi: centre de agrement, 
săli de ceremonii şi festivităţi, sănătate, amenajare şi construcţii, frumuseţe şi sport, 
vestimentaţie şi accesorii, servicii auto, soluţii pentru afaceri, servicii hoteliere şi turism.  Pe 
lângă reducerile de până la 20% oferite, partenerii M-Club promit să surprindă plăcut clienţii 
Moldcell Business cu permanente oferte şi promoţii. Urmăriţi ştirile M-Club pentru a vedea 
care sunt partenerii noi ai proiectului, pe care Moldcell Vi-i aduce în fiecare lună! Pentru a 
identifica cine sunt partenerii curenţi ai M-Club, accesaţi www.m-club.md.

1. Valentine’s Day la Praga, 12 - 15 februarie, 349 euro
Servicii incluse:

•	 bilet avion (cursă directă)

•	 3 nopţi cazare în cameră dublă deluxe

•	 sticlă de  vin spumant  cu căpşuni şi petale de trandafiri în cameră

•	 cadou de ziua îndrăgostiţilor - o cină romantică în restaurantul ATRIUM, la lumina 
lumânărilor

2. Valentine’s Day la Paris, 12 - 15 februarie, 347 euro
Servicii incluse:

•	 3 nopţi (mic dejun inclus)

•	 bilet avion

•	 transfer aeroport – hotel - aeroport

•	 turul oraşului

•	 asistenţă turistică 

3. Program special în Cipru, 399 euro
Servicii incluse:

•	 7 nopţi (cazare la hotel de 3*)

•	 demipensiune

•	 zbor direct

•	 transfer  (aeroport – hotel - aeroport)

•	 2 excursii 

Cum pot deveni membru M-Club?

Pentru a deveni membru M-Club şi a beneficia de reducerile oferite de către partenerii proiectului, urmaţi următorii paşi:

1. Expediaţi un SMS fără text la numărul 9900.

2. După recepţionarea unui SMS care va conţine un cod, prezentaţi-l în momentul achitării cumpărăturii.

Servicii hoteliere şi turism

Oferte de vacanţă de Sfântul Valentin

Agenţia Perfect Tour este unul dintre liderii specializaţi în managementul afacerilor de călătorie, 
axaţi pe optimizarea programelor de călătorie. În apropierea sărbătorii Sf. Valentin, Perfect Tour Vă 
propune câteva destinaţii romantice:

Mai multe detalii despre oferte şi modalităţile de achiziţionare a pachetelor turistice pot fi găsite pe pagina www.perfect-tour.md.



Soluţii pentru afaceri

Cel mai cotat trainer în leadershipul de afaceri, Radislav Gandapas 
vine în Moldova!
Radislav Gandapas, cel mai cotat trainer din Federaţia Rusă 
vine la Chișinău pentru a susţine un training despre „Carisma 
liderului în afaceri”. Evenimentul va avea loc la 5 februarie 2011. 
Trainingul va dura de la ora 10:00 până la ora 18:00.

În programul seminarului se va discuta ce este carisma liderului, la ce ne ajută şi cum 
putem folosi în mod practic această calitate în cadrul companiilor în care activăm. Este 
destinat liderilor de companii, managerilor şi antreprenorilor.

Date despre trainer :

Radislav Gandapas  a fost numit de două ori consecutiv cel mai bun trainer din 
Federaţia Rusă. Pe lângă aceasta, el mai este co-fondator al companiei Oratorica  
(www.oratorica.ru), autorul unor cărţi de valoare, precum şi creator a mai multor 
programe inovaţionale de training.

Mai multe detalii despre eveniment şi modalităţile de achiziţionare a biletelor pot fi găsite 
pe pagina organizatorului, www.evenda.md . 

Cafenele şi restaurante

Valentin & Valentina – adevărate ceremonii  
şi seri romantice

Restaurantul „Valentin & Valentina” este un loc perfect pentru sărbători, întâlniri romantice şi de afaceri. Aici 
vă vor primi ca pe un oaspete mult aşteptat şi vor face tot posibil ca atmosfera să corespundă dispoziţiei Dvs.

Deviza restaurantului, care declară „Adevărate ceremonii şi seri romantice”, se confirmă prin nivelul înalt al 
deservirii şi varietatea bucatelor oferite. 

Cei mai buni şefi de sală, care au făcut studii în Moscova, vor organiza perfect orice petrecere. Unicul lucru, care se cere de la Dvs., 
este alegerea uneia dintre cele două săli festive.

Întâlnirea Dvs. romantică sau de afaceri va trece într-o ambianţă absolut intimă.

Reducerea oferită membrilor M-Club constituie 20%.


