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Успех за Менса Индия
Поздравления за Менса Индия, която стана пълноправна национална Менса през март 2021 г.!
Менса Индия провежда програми за подпомагане на надарени деца в неравностойно положение.
Доброволците, които участват в две такива програми Tribal Mensa и Project Dhruv, са готови да предоставят
своя опит на други национални Менси, заинтересовани да започнат подобни проекти в собствените си
страни. Може да прочетете повече за тези проекти и за вълнуващото пътуване на Менса Индия до
пълноправна национална Менса на международния сайт на адрес: https://www.mensa.org/public/mensaindia-becomes-full-national-mensa

Международни избори 2021 г.
На 15 април 2021 г. членовете на Менса България заедно с още над 92 000 членове на Менса по света
получиха по е-мейл своите ключове за гласуване с адрес на подател: takepart@cesvotes.com и заглавие на
писмото: Mensa International - Election for International Director – Development.
Информация за кандидатите за позицията международен Директор развитие се съдържа в линка изпратен
към е-мейла и е качена също на международния сайт.
В случай, че не сте получили мейл от изборната агенция Civica, моля, проверете първо Спам папката и
Кошчето на пощенската си кутия и след това се свържете с нас: http://www.mensa.bg/contacts
Срокът за гласуване е един месец и изтича на 15 май 2021 г.

Доклад на Менса България за първо тримесечие 2021 г.
Според изискванията на Менса Интернешънъл в началото на месец април е подаден доклад за бройката
на членовете на Менса България за първо тримесечие. Заплатена е дължимата компонентна такса в
размер на 7% върху членския внос.
Менса България има над 30 % ръст на членовете си спрямо същия период на предходната година.
Поздравяваме единадесетте членове, които възстановиха своето членство от началото на годината.

Покана за IVN - International Volunteer Network
Международната доброволческа мрежа /IVN/ е проект, създаден от Менса Интернешънъл за насърчаване
на взаимодействието между доброволците, заемащи подобни роли в различните национални Менси. В
миналото срещите са се осъществявали по време на големите международни събития. Поради
ограниченията на пътуванията скоро не се планират подобни срещи, а на тяхно място ще се провеждат
онлайн събирания за обмяна на опит и идеи.
В случай, че желаете да бъдете доброволец от страна на Менса България и да допринасяте за
процъфтяването на Менса ни изпратете вашето мотивационно писмо за участие към проекта IVN.
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Победители във фотоконкурса на Менса за 2020 г.

„Няма да бъда фотографиран” на Мартин Сивак е снимката-победител във фотоконкурса на Менса през
2020 г.. Темата беше „Срамежливост”, а Мартин Сивак е от Чехия.
На второ място е „Скрит” от Войчех Вощик, Полша. Трето място се присъди на „Мина” от Дейвид
Бартелеми, Франция.
Насладата от добрата снимка е нещо, което всички споделяме, затова се включете и вие през 2021 г. в
новата тема „Баланс”. Може всеки един да участва без да има скъп фотоапарат или да е ходил
предварително на уроци по фотография. Нека да срещнем умовете си чрез този общ език!
Повече за правилата на тазгодишното състезание ще намерите на адрес:
https://www.mensa.org/members/photocup/rules
Крайният срок за изпращане на снимките е 15 юли 2021 г.

Менсисимо

Април 2021

4

Онлайн срещата на Менса България през март

Присъстващите на месечната среща на Менса България на 6 март научиха, че интелигентен строителен
ремонт е възможен, дори и да е максимално сложен.
Благодарим на Диян Цветков за прекрасната презентация, която беше приготвил за нас, включваща
полезна информация заедно с множество снимки от негови реализирани проекти.
Има интересна изненада с отстъпки от негова страна, за която ще научите повече на страница 13.
Разбира се, благодарим също на участниците в срещата за техните въпроси и добрата дискусия, която се
проведе.
Уважаеми членове на Менса България, заповядайте да направите свое лично онлайн представяне на
месечните ни срещи по тема, с която се занимавате в ежедневието си или за нещо съвсем различно, което
ви вълнува силно.
Нека в срещите си да празнуваме както различията си, така и всички неща, които имаме общи помежду ни
– нашата висока интелигентност, любовта ни към ученето , желанието ни да идентифицираме и
насърчаваме интелигентността в полза на човечеството.
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Интервю с Гергана Гугуманова

Представи себе си с три изречения до 5 думи
Казвам се Гергана Гугуманова. Менса член от 1995 г. Обичам природата, пътуванията и джаза.
Къде си учила? С какво се занимаваш сега? За какво все не ти остава време, а толкова би искала?
Завърших френска езикова гимназия в София, но продължих образованието си в САЩ. Още в гимназията
взех теста на Менса и станах член. Учих френска филология и европеистика в Mount Holyoke College в
Масачузетс, а през 2007 г. взех докторска степен от Tulane University в Луизиана отново със специалност
френски език.
В момента съм технически редактор-преводач в Кодикс България... с френски език. Фирмата разработва
финансов софтуер за банки, застрахователни институции, фактори, лизинг компании и др. по цял свят. Аз,
разбира се, отговарям за документацията на френския, английския и българския софтуер.
Освен езиците, които ежедневно използвам в офиса, силно ме влече и изучаването на руския, но все не ми
остава време. За щастие, намирам малко време да гледам някой-друг филм в Руския КултурноИнформационен Център или да отида на някое от руските събития по празниците. Силно препоръчвам
руския новогодишен бал.
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По какъв начин научи за първи път за Менса? Какво те подтикна да се явиш на теста? По каква причина
стана и все още си член?
Научавайки за Менса от един вестник, се явих на теста от чисто любопитство. В гимназията бях много
прилежна, ученето ми вървеше и поради тази причина взех изпита с интерес. Веднага след като станах
член, заминах за САЩ, за да уча в колеж. Не поднових членството си до 2014-та г., когато отново се
присъединих към организацията, този път в България. Освен седмичните срещи и почивки на планина/спа
курорти, ми допадат екскурзиите на Mensa MyCamp и новогодишните мероприятия на европейските
Менси. Била съм на Менса събития в Германия (MyCamp), Черна гора (рафтинг по реките Тара и Дрина),
Хърватия (Годишна хърватска среща) и Сърбия (Фестивала на бирата в Белград и Европейската Среща на
Менса в Белград). Ако имате възможност, посетете събитията на другите Менси. Ще срещнете приятни
хора.
Как резултатът от теста и членството в организацията промениха живота ти? Кога точно се случи това?
През 2016 г. бях един от редакторите на Менсисимо и благодарение на този опит, получих оферта за
работа в Кодикс като технически редактор. Опитът, който изграждаме, благодарение на доброволческия
опит в Организацията, е много полезен и прави работодателите (и не само) да ни се доверят. Не
пропускайте шанса да станете част от екипа или ръководството на Менса. Някой ден ще материализирате
знанията и опита си, които сте придобили в Организацията. Аз не бях очаквала, че един ден ще стана
професионален редактор, но ето, че се случи.
Приятели с какви интереси искаш да откриеш сред членовете на Менса?
От всеки може да се научи нещо, с всеки може да се обменят идеи, но бих се радвала да се запозная с хора
от академичния свят за сътрудничество при писане на статии за публикация и други академични
начинания.
В какво инвестираш време и енергия?
От миналата година съм член на Консултативния Съвет по Diversity, Equity & Inclusion (DEI)
на International Society of Managing and Technical Editors (ISMTE). Отговарям за популяризирането на
Организацията в Европа и за включването на редактори от слабо представени държави в Организацията,
било то като автори на статии, членове, или лектори на конференциите ни. Това членство е ново за мен и
се надявам да допринеса колкото се може повече за разнообразието в ISMTE.
Грижиш ли се да поддържаш своето IQ на високо ниво?
Почти не го поддържам и ми е малко неудобно, но нали вече минах теста? :)
Какво би искала да се случва в Менса България и би ли се ангажирала лично с това?
Бих искала да има сътрудничество между членовете на Менса България в професионален план: препоръки
за работа, съавторство и пр. Например, бих препоръчала за работа в моята фирма членове, които се
занимават с информационни технологии, ако има интерес от тяхна страна.
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Интервю с Росен Николов

Представи себе си с три изречения до 5 думи.
Програмист по професия. Новатор по душа. Глобален трансформатор по действия.
Как би се описал използвайки първата буква на името си? Използвай колкото искаш на брой думи.
Разнообразен, ранобуден, работлив.
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Къде си учил? С какво се занимаваш сега? За какво все ни ти остава време, а толкова би искал?
Завършил съм с отличие, ако не броим държавния ми изпит, специалност „Информатика“ в СУ „Св.
Климент Охридски“. В момента движа активно два от моите множество проекти – един туристически и
един софтуерно-хардуерен. Не ми остава време да скучая – но това така и така не го искам.
Имаш ли свое хоби, някаква странна колекция или домашен любимец?
Имам хоби да ходя да снимам безплатно пейнтбол/ЛАРП/еърсофт събирания.
Знаем за израза "Еврика" на Архимед потапяйки се във ваната, а на теб къде ти хрумват най-добрите
идеи?
Най-добрите идеи ми хрумват навсякъде, където съм отпочинал и нахъсен. И не гърми шумна музика.
Абстрахирайки се от мнението на Айнщайн лично за теб знанието или въображението е по-важно?
Опитът ми сочи, че и двете са важни. Но, първо – въображението идва преди знанието, или поне при мен
така най-добре са ми се получавали нещата. И, второ – знанието не е това, което беше – днес, в света на
заливащи ни тонове динамично променящи се информация и познание, в повечето случаи не е
целесъобразно да се опитваш да знаеш всичко, а да знаеш къде да намериш всичкото, когато ти потрябва.
Или, още по-добре, да знаеш как да потърсиш ефективно информация за това къде да намериш всичкото,
когато ти потрябва. Трупане на мета-информация (записана във файлове или на хартия), а не само и
основно на реалната информация.
Имаш ли любим музей, библиотека, културен сайт, които посещаваш с интерес?
Моите културни интереси в момента са насочени към слушане/караоке на музика, която има послания,
които поддържам. Но слушам музика и просто за развлечение и релакс, до известна степен.
Приятели с какви интереси искаш да откриеш сред членовете на Менса?
Бих се сближил повече с хора, с които ми е приятно да водя разговор. Или биха харесали да се разходим
някой път по Витоша. Или са собственици на стартъп фирми като мен сега, и може да обменим идеи и да
споделим един с друг тази наша обща страст. И приятелка си търся …
Когато си бил тийнейджър родителите ти срещали ли са трудности с теб?
Майка ми ми е разказвала, че като бебе, като ме е разхождала с количката, и е спирала да почине на някоя
пейка, веднага съм надувал гайдата, докато не тръгне пак да ме вози …
Интелигентността пречела ли ти е в живота? Как ти е помагала?
Интелигентността ми беше причина за силно изразен системен психологически тормоз над мен, като към
различен, докато бях в училище в град Ихтиман, където премина детството ми. Това хвърли много лош
отпечатък върху живота ми, който тегнеше над мен много години след гимназията. Но също ме изгради и
като характер – мек отвън, което някои възприемат погрешно като проява на слабост и мекушавост, но
твърд отвътре.
Сега, интелигентността определено ми помага – да бъда по-самоосъзнат, да се радвам по-пълноценно на
живота, да създавам около себе проактивно добра за мен среда на живот, да работя по-пълноценно и … да
се стремя да променя света към по-добро със софтуерно-хардуерния проект, който разработвам.
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По какъв начин научи за първи път за Менса? Какво те подтикна да се явиш на теста? По каква причина
стана и все още си член?
Научих за Менса преди много години, случайно. Прочел съм нещо в Интернет, вече не си спомням
подробностите. Явих се на теста от любопитство главно, да видя какво ще се получи. Станах и съм член още
на Менса, тъй като това е една от общностите, в които мога да имам социални контакти с хора, с които
имаме нещо общо като манталитет и интереси.
Как резултата от теста и членството в организацията промениха живота ти? Кога точно се случи това?
Самият резултат от теста ми даде, в един момент, повече увереност, че мога да постигна повече,
допринасяйки не само за моето, но и на другите, добруване. И повече разбиране какъв съм аз и защо по
определен начин, често различен от при повечето други хора, ми се случват нещата – и че това е нещо
нормално и хубаво, а не че нещо ми има, и за това не съм като болшинството хора.
Как виждаш бъдещето на Менса в глобален аспект? А бъдещето на организацията в България?
В бъдеще Менса ще увеличи с пъти членската си маса. Говоря за трансхуманизъм. Не се шегувам.
Грижиш ли се да поддържаш своето IQ на високо ниво?
Както Даниела Симидчиева, жената с най-високо IQ в света, е казала – IQ-то общо взето или го имаш, или
го нямаш. Съответно, не изисква някаква специална поддръжка, иначе ще изчезне, като цяло. Но
емоционалната и други видове интелигентности е нещо, което човек може силно да развива – и това е
което ни прави хора.
В какво инвестираш пари, време, енергия?
Напоследък нещата при мен все повече се въртят около това да създам нов технологичен гигант с глобален
ефект. Не се шегувам. Ще отнеме години, разбира се. И помощ от много хора. Но началото е поставено,
планът е начертан и нещата вървят добре. Моята почивка също се върти около това. Почивам, за да
„заредя батериите“, за да мога пак да работя пълноценно. Опитвам се да бързам бавно – в дългосрочен
план така е много по-добре като резултати и в личен план, и за проекта.
Каква книга би ни препоръчал? Ами филм? Любима песен?
Моя любима книга е „Малкият принц“ на Екзюпери. Запазете нещо детско в душите си.
Какво би искал да се случва в Менса България и би ли се ангажирал лично с това?
Смятам, че в момента Менса България върви в правилна посока. За съжаление, поради все по-голямата ми
заетост да направя света по-добър в глобален мащаб, лично ще ми е трудно да се ангажирам с нещо койзнае какво във връзка с Менса България.
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Пет статии от Международния Бюлетин

1.

From the ExComm

The past few weeks have been quite a rollercoaster here in the UK...
John Stevenage, Chief Executive of British Mensa, is stepping down from the role after 21 years in the post, with
our thanks for all his hard work on behalf of Mensa. Given Covid restrictions, the search for a new Chief Executive
involved carrying out all interviews via Zoom – a new experience for me.
We identified Cath Hill as an excellent successor to John and she took up her post at the beginning of February,
bringing with her a wealth of fresh ideas. Shortly before Cath’s arrival, we experienced an extended ‘brute force’
attack on our national Mensa website and, separately, some confidential data was published on an internal
forum. We had to shut down the British Mensa website while carrying out a full security review and passing on
our findings to the Information Commissioner’s office (ICO). In parallel, a director, and his partner, resigned their
posts on our national board, following a unanimous ‘vote of no confidence’ in the Director, and promptly gave
interviews to a national paper resulting in damaging press for Mensa. I am still dealing with the repercussions. A
true ‘baptism of fire’ for our new CEO, in her first week, and one she survived without flinching – which bodes
well for the future.
On a more positive note, the last public talk I gave about Mensa was to students (an advanced learners group)
at Tytherington School, while in a few days I’m looking forward to giving a talk to members of the University of
the Third Age (U3A) - the other end of the age spectrum. These varied experiences this past week have brought
home to me again both the challenges and the benefits of being a volunteer.
It’s involved a lot of hard work and quite a few long days - that’s the downside. On the other hand, I have had
the opportunity to learn new skills and refresh old ones. I’ve been faced with challenging problems and had the
fun of resolving them. I’ve learnt a lot talking to our IT companies, reviewing our systems, and gained fresh
insights talking to applicants for the Chief Executive role. Researching what’s happening around the Mensa world
while pulling together presentations for both ends of the age spectrum, reminded me again of what a varied
group we are and how we cater for a huge range of interests.
While struggling to work through fresh challenges, I have had help and support from the British Mensa office, and
fellow volunteers, but also great support from other members offering assistance and advice, or simply
expressing gratitude for what the board has been doing. It’s amazing and humbling, to experience again at first
hand, as I have in the past, what a great support network Mensa can provide.
Around the world Mensa has an army of volunteers serving on boards, organising meetings, producing
newsletters, administering test sessions, and doing all the tasks that keep our society running smoothly and help
provide such a welcoming and stimulating environment for members.
The benefits this brings for the society are clear - but what are the benefits for the volunteers who give up
their time and expertise? The answers are many and varied. For some it’s to learn new skills. Even after 23 years
as a volunteer I regularly find more to learn – or relearn - I know a lot more about data security today than I did
even a week ago, and also received a good lesson in communication.
For others, it’s about gaining valuable real-world experience. Something to put on your CV and improve
employment prospects, or simply doing something you enjoy. It may be editing a newsletter, organising a
meeting or, these days, learning how to run a virtual party. Whatever it is you will find – as I have – people happy
to help. That can be through your national Mensa (for instance British Mensa’s professional Mensa Magazine
editor runs development workshops for the editors of Regional and SIGs magazines, and we have annual
conferences and workshops for regional officers). Or it can be through offers of help from other members – for
instance in a shared Special Interest Group. Some volunteer simply because they can make a difference – it’s a
chance to contribute to making this the sort of society, and world, you want to be part of. There are also the spinМенсисимо
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off benefits –
getting to meet members from all walks of life, finding yourself forming relationships that can last a lifetime. For
me, at least in part, it’s about giving something back to a society that has brought me a
great deal of pleasure over the years (not least being meeting my wife through Mensa). Taking on new challenges
is a great way of expanding your horizons – always worthwhile – and, especially
knowing you have the support to fall back on of your local or national group or fellow volunteers if you hit
problems, a good way of boosting self-confidence.
As a complete aside – I mentioned above about learning a lesson in communication. Recently I became
completely focused on working with our IT support to block the cyber-attack on our IT
infrastructure, track down the culprit(s), and handle PR issues arising - and forgot about keeping clear and open
communication. Two members promptly reminded me – one of them, who had been a sister in a busy Intensive
Care Unit, told me how communication had been one of their priorities as it was no good waiting for a relative to
walk in, while they were resuscitating a family member, and
ask what was happening. They were quite right – and I was glad of the reminder.
Finally – I am told studies show volunteering is good for your health - helping give a sense of purpose, higher
confidence, decreasing stress levels and strengthening your immune system. I don’t know if that is true, though I
can well believe it, but it definitely can be both challenging and fun!
Chris Leek
Chairman, British Mensa

2.

What’s in the MWJ this month?

- on p3, Chris Leek, Chairman of British Mensa talks about the many advantages of being a volunteer; now it’s
your opportunity to join the wonderful volunteer team at Mensa International (details on P2).
- grab your camera for some serious photography; the quest for the Mensa International Photographer of the
Year 2021 has begun! General information is on p2 and the rules for our DIMs are on p8.
- what does Mensa mean to you? On p4, Simone Dogu, International Communications Officer, outlines a new
digital project to help celebrate Mensa’s 75th birthday.
- a Malaysian Mensa e-group has extended its puzzles forum to members worldwide. Read about their first
meeting on p5.
- on p7, our Member Profile this month features young French perfumier Andréa Lefébure and on p9, we learn
that sleep is irreplaceable for the recovery of the brain.
- sharing page 9 is the poem of one of the finalists in the MWJ International Poetry competition, 2020, Annabelle
Higgins. (Information for this year’s competition is on p7.)
- on p10, our Science guru, John Blinke, explains (among other things) how some electric eels coordinate attacks
to zap their prey, while Therese Moodie-Blooms confounds a lot of us (as is usual) with her Brain Teasers on p12.
Happy reading!
Kate Nacard, Editor
Read /download the full-colour MWJ at www.mensa.org

3.

Join our volunteer team!

If you are interested in volunteering for Mensa International, now is your opportunity to apply! Take the chance
to become part of a great international team!
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The following international positions and committees are due to be appointed in 2021 with the term commencing
after the IBD meeting in August:
Awards Committee 2021-2023
Constitution Review Officer 2021-2023
Strategic Management Advisory Committee 2021-2023
International Volunteers Network committee 2021-2022
What to do?
Job descriptions for each role and the application form are available on www.bit.ly/MIvolunteers21
(you must be logged on to view the page).
Who can apply?
These positions are open to all members worldwide. Members currently serving in a position or on a committee
are requested to reapply if they wish to continue to serve in that role.
Any questions? I will be happy to answer them!
Isabella Holz, Director of Administration
admin-mil@mensa.org
Whatsapp: +49 15159234734

4.

Mensa International Photographer of the Year 2021

The art of photography is an area where Mensans from over fifty countries with different languages, customs and
traditions can converge with a single, visual language! Use your creativity, skills, and technical expertise to
produce your entry in this year’s Photocup competition. The theme for 2021 is Balance.
If your Mensa chapter is holding a national competition to select entries for the International phase, a set of the
rules and closing dates will be available from your national office or board. Top three national will be sent to the
Mensa International competition.
Direct International Members and members from countries not holding national contests are eligible to enter the
International competition by sending two entries only to photocup2021@gmail.com by July 15, 2021. (Complete
rules for DIMs on p8)
The Mensa International Photographer of the Year 2021
could be you!

5.

digital campaign for facebook and twitter

As Mensa is celebrating its 75th birthday this year, we’ve decided to introduce Mensans from all over the
world and ask them, “What does Mensa mean to you?”
The feedback has been great, and we’ve received some very interesting views and perspectives. From now on,
you will see regular postings like these from Mensans worldwide on our social media channels.
So, be curious! Find out what Mensa means to your fellow Mensans.
But we also want to know what Mensa means to YOU! So, if you would be interested in being part of this
campaign, please send us your statement, along with your name, national Mensa and a photo of yourself – and
please make sure it’s a high-res image. Thanks!
We look forward to hearing from you!
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You can follow us here:
Facebook: https://www.facebook.com/mensainternational
Twitter: https://twitter.com/MensaInternatl
Simone Dogu, International Communications Officer
digitalmarketing@mensa.org

Архивите на бюлетин Менсисимо
През 2020 г. Бистра Мъсева сподели с всички нас архивни броеве на Менсисимо от 2007 до 2009 г., които
бяха качени още тогава на сайта. Биляна Стойчовска я последва с уникален брой на бюлетина от 1994 г.
В началото на тази година Даниела Симидчиева ни предостави архивни броеве на бюлетин Менсисимо от
1998 г. и 1999 г., когато Менса България получава статут на пълноправна национална Менса.
Боян Александров се присъедини към реденето на пъзела на архивните броеве като изпрати броеве от
2003 и 2004 г.
Благодарим на всички тях!
Приятно е четейки архивите да се потопиш в енергията и ентусиазма на членовете през всички тези над 25
години. Може да свалите броевете от сайта и да се запознаете с впечатляващата история на сдружението
ни: http://www.mensa.bg/mensissimo
Очакваме вашите статии и материали, с който да направим новите броеве на Менсисимо все по-цветни,
стимулиращи и мотивиращи ни да даваме най-доброто от себе си.

Отстъпки за членовете на Менса България
Членовете на Менса България получават специална отстъпка от услугата предлагана от Диян Цветков, за
която може да се информирате повече на сайта на фирмата му „Мистър Сенков” ЕООД
http://www.mrsenkov.bg/10551088108610841086109410801080.html
Имаме отстъпка от десет процента за цветя, декорации, подаръци в обектите на "Цветна Хармония".
Адресите са следните : 1. София , бул. Царица Йоанна 15 ,Мега Мол , етаж партер; 2. София , бул. Ал
Стамболийски 196 , до хипермаркет Лидл; 3.София , бул. Цариградско шосе 115 , The Mall ,етаж -2;
4.София , ж.к. Младост бл304 , магазин №6 , до Кауфланд; 5.София , бул. Скопие 1 , хипермаркет Кауфланд
Банишора; 6.София , ул. Гоце Делчев 11 , жк Люлин 10 до супермаркет Промаркет.
Десет процента отстъпка за всичко в Оптика Веред, гр.София, ул."Милин камък" 12.
Получаваме отстъпка от пет процента за преводи във фирма "Компас". Телефон за контакт 0888885082,
zori@compass98.com
Отстъпките се получават срещу представяне на членска карта затова, ако все още не сте получили своята
карта се свържете с нас, за да я изпратим.
Моля, потърсете случай да договорите отстъпки за нашата общност от членове и ни ги изпратете.
Изпратете ни и ваша обява, в случай, че можете да окажете подкрепа с предлагане на работно място във
вашата фирма или покана за участие в общ проект.
Менсисимо
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„ДИАНА” ООД е официален представител за България на леки, бусови, джипови, тежки, селскостопански, специални и мотоциклетни
гуми от следните марки: Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Vredestein, Uniroyal, Firestone, Kumho, Gislaved, Fulda, General,
BF Goodrich, Kleber, Cooper, Barum, Sava, Sportiva, Dayton, Kormoran, Tigar, Debica, Taurus, Riken, Mitas, Nexen, Trelleborg, Кама, Triangle, Ling
Long . Собствено производство на регенерат на тежки гуми по технологии на Bandag и Kraiburg

До: Менса България
На вниманието на:
Г-жа Арав
e-mail: chairman@mensa.bg

Оферта
Здравейте госпожо Арав,
Фирма „Диана“ ООД има удоволствието да предостави на членовете на Менса
България следните отстъпки в своите центрове за гуми:
1) 35 % от базовата цена на леки, бусови и джипови гуми;
2) 20% от цената при монтаж, демонтаж, баланс и изправяне на джанти на леки,
бусови и джипови гуми.“
Отстъпката важи само при посещение в търговските центрове за гуми „Диана“
и не може да се комбинира с други отстъпки, промоции или намаления на
цените.

/Отстъпките, посочени в настоящата оферта важат само при посещение в търговските
центрове за гуми „Диана“ и представяне на карта, като не може да бъдат комбинирани с
други отстъпки, промоции или намаления на цените./

„ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ ДИАНА“
* ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №268,
преди бензиностанцията на „Лукойл“- след КПП на КАТ; тел.:02/ 814 815 0, GSM: 0988
177 170
* ЦЕНТЪР ДОЛНИ БОГРОВ - Гр. София, бул.“Ботевградско шосе“ №350, Преди с.
Долни Богров; тел.:02/ 814 814 0, GSM: 0888 630 911
* ЦЕНТЪР СИМЕОНОВО - Гр. София, Околовръстен път №110, Между Драгалевци и
Симеоново; тел.:02/ 962 71 99, GSM: 0885 888 033
„ДИАНА” ООД разполага със собствени центрове за гуми в: гр. София, бул. Цариградско шосе №268; гр. София, бул. Ботевградско
шосе №350; гр. София, Околовръстен път №110; гр. София, Околовръстен път №765; гр. Пловдив, Пазарджишко шосе №104, гр.Варна, ул.
Девня №110, гр.Бургас, 5-ти километър срещу КПП на КАТ на магистрала Бургас-София и гр. Плевен, ул."Българска Авиaция" №27,гр.
Русе, ул. Потсдам 10

* ЦЕНТЪР ЛЮЛИН - Гр. София, Околовръстен път №765, над „Мосю Бриколаж” –
Люлин;
тел.:02/ 925 01 30, GSM: 0886 200 260
* ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ - Гр. Пловдив, бул. „Пазарджишко шосе” №104, 100м след
„Техномаркет”; тел.:032/ 90 45 45, GSM: 0886 200 244
* ЦЕНТЪР БУРГАС - Гр. Бургас, 5-ти километър срещу КПП на КАТ на магистрала
София-Бургас; тел.:056/ 89 77 77, GSM: 0882 302 030
* ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН - Гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ №27, до кръговото за
Метро;
тел.:064/ 98 98 00, GSM: 0882 612 500
* ЦЕНТЪР ВАРНА - Гр. Варна , ул. „Девня“ 110 , Тел.: 052/ 81 60 60 , GSM:0882 81 60
60
* ЦЕНТЪР РУСЕ - Гр. РУСЕ , ул. „Потсдам“ 10 , Тел.: 082/528 500 , GSM:0882 64 00
10
* ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА - Гр. Стара Загора, ул. Анастасия Тошева 10 , Тел.: 042
920 013 , GSM:0885 200 213

Лице за контакт: Трайчо Петров
Длъжност: Търговски представител
Център за гуми „Диана“
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 268
Тел.: +359 2 814 8 157
Факс: +359 2 814 8 125
Мобилен: +359 884986666
И-мейл: tr.petrov@diana-ltd.com

„ДИАНА” ООД разполага със собствени центрове за гуми в: гр. София, бул. Цариградско шосе №268; гр. София, бул. Ботевградско
шосе №350; гр. София, Околовръстен път №110; гр. София, Околовръстен път №765; гр. Пловдив, Пазарджишко шосе №104, гр.Варна, ул.
Девня №110, гр.Бургас, 5-ти километър срещу КПП на КАТ на магистрала Бургас-София и гр. Плевен, ул."Българска Авиaция" №27,гр.
Русе, ул. Потсдам 10

