Dušan Šmuc
Od: No Problem
Poslano: 18. november 2013
Za: Dušan Šmuc
Zadeva: Priporočilno pismo
Prihajam iz Bele krajine in mnogi od vas vedo kako težko je, ko moraš zapustiti domačo
zemljo in se preseliti v razmeroma tujo okolje - Ljubljano.
V domačem kraju ti ob nastanku težav pomagajo starši, sosedi, prijatelji. Ko se pa znajdeš v
mestnem vrvežu kjer se medsebojni odnosi zreducirajo na minimum, se ti pa kaj hitro zgodi
da ne veš na koga bi se obrnil v primeru ko rabiš zanesljivega in ugodnega zavarovalniškega
agenta, ko rabiš nasvet glede dobrega avtomehanika, kateremu avtokleparju zaupati svojega
jeklenega konjička, kje kupit rabljen avto in da ti pri tem ni potrebno izgubiti živce in težko
prigaran denar...
...še bi lahko našteval kaj vse ti lahko ponudi podjetje MOJ NASVET d.o.o. vendar se bom raje
osredotočil na konkretno zadevo.
"Razdiralci prijateljstev"!
Verjetno je v človeški naravi da človek poskuša vzpostaviti prijateljsko vez z nekom kateremu
mu bo moral nakazati določen denar (zavarovalni agent, mehanik...). In tako imamo ali smo
imeli vsi nekega znanca, prijatelja, soseda, ki je naš najboljši zavarovalni agent in nam za
gotovo ponuja "najugodneje" zavarovalniško zavarovanje za naš vozni park, hišo..., brez
dodatnega pretiranega zaslužka na račun naših pleč.
V podjetju MOJ NASVET so se velikokrat izkazali, da naš prijatelj, sosed ni ravno naš najboljši
zavarovalni agent in da izza vsakoletnega prijaznega nasmeha ob stisku roke stoji še
precejšen zaslužek. Zato jih tudi malo v šali in malo za res imenujem "razdiralci prijateljstev".
Pri tem bi tebe ki to bereš, prosil da se sam prepričaš v moje besede. Pravzaprav vas vse
izzivam da naredite majhen korak in preverite kako ugodne zavarovalne police lahko
sklenete pri MOJ NASVET. Postopek je enostaven. Preprosto skopirajte svojo sedanjo polico
in jo pošljite na njihov naslov in pripišite da naj vam pošljejo ponudbo. Ali še enostavneje
polico "skenirate" in jo pošljete po elektronski pošti. Veseli bodo pa tudi vašega obiska na
njihovem sedežu podjetja. Tako se boste sami prepričali o tem kako človeku prijazna sta
uslužbenca podjetja MOJ NASVET. Pri tem ne pozabite povedati da sem vas jaz navdušilprepričal za to dejanje ,ki vam bo polepšalo dan in prihranilo prenekateri €.
Roman Kocjan, Šmarje-Sap

