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Vážení přátelé a klienti 
Aveniru,
Být v dnešní době pozitivní, když si 
všichni přejí být negativní, je náročné. 
Přejeme vám s březnovým zpravodajem 
hodně zdraví a sil. Přinášíme vám pár 
pozitivních informací a tipů.

Zkontrolovat si platnost 
dokladů: občanský průkaz, 
řidičský průkaz a pas.

Taky si říkáte?: "Musím to udělat!" 

Hledáte vy nebo vaši přátelé pracovní příležitost či změnu?

TIP MĚSÍCE 

Kdy jste si naposledy externě zálohovali počítač nebo chytrý telefon, abyste nepřišli o důležité soubory, fotky dětí     
a rodiny, kontakty, atd.? V dnešní době lze využít jak cloudové služby, tak i externí disky. 

Co jde udělat dnes, neodkládej na zítra. Odborníci totiž tvrdí, že není otázkou zda Vám klekne počítač           
či chytrý telefon, ale kdy. 

I v této covidové době máme práce více než dost.

Přijmeme do našeho pracovního kolektivu nové 
spolupracovníky. 

Požadavek ze zákona je dokončené středoškolské 
vzdělání - maturita. A na straně Aveniru 
požadujeme chuť se učit novým věcem, pracovní 
nasazení a mít rád lidi. 

Pracovní pozice je obchodník, který se může 
postupně stát manažerem týmu. Vzhledem            
k velikosti Aveniru je nabídka platná po celé ČR.

Pro bližší informace se obraťte na svého poradce           
nebo na kancelář ve vašem regionu – přehled 
najdete na www.avenirgroup.cz.

Jana GREIFENTHALOVÁ

Jana GREIFENTHALOVÁ        +420 737 734 714        jgreifenthalova@avenirgroup.cz        jgreifenthalova.avenirgroup.cz

http://www.avenirgroup.cz
https://www.avenirgroup.cz/kariera
http://www.avenirgroup.cz
mailto:jgreifenthalova%40avenirgroup.cz?subject=
http://jgreifenthalova.avenirgroup.cz


březen 2021                         WWW.AVENIRGROUP.CZ                          ZPRAVODAJ Č.10

Byli jste už na našem webu www.avenirgold.cz? 
Přemýšlíte o trezoru? 

Máte zájem umístit své prostředky 
s pevným úrokem 6,525 % p.a.? 

Produkt s pevným úrokem 3,075 % p.a. 
a max. s 6 měsíčním držením 

Cestovní pojištění s kreditní kartou

jedná se o dluhopisy s investicí do infrastruktury s min. vkladem 
50.000 Kč
minimální doba držení je do 31.12.2024, max. do konce roku 2030
čtvrtletní výplata úroků
prodej dluhopisů končí 10.5.2021
partnerem je celosvětová investiční skupina, která je na trhu             
od roku 2003 a je členem Skupiny Světové banky a partnerem 
Evropské investiční banky

dluhopisy s investicí do infrastruktury

dluhopisy s min. vkladem 50.000 Kč

minimální doba držení je 6 měsíců, max. do konce roku 2029

pololetní výplata úroků

prodej dluhopisů končí 12.5.2021
pro bližší informace se obraťte na našeho spolupracovníka

Možná už pomalu přemýšlíte se svou rodinou o nějaké cestě do zahraničí během jara či léta. V našem portfoliu máme 
kombinaci cestovního pojištění a kreditní karty v jednom.  U kreditních karet platí určitě jedno přísloví, a to: kreditní 
karta je dobrý sluha, ale zlý pán. A tak se musí s kreditní kartou i zacházet. 

Máme pro Vás cestovní pojištění, které platí pro více cestujících, a je za cenu pro jednoho. Rovněž slouží i jako finanční 
rezerva na cesty. Produkt je vhodný pro ty, kteří často cestují nebo pro firmy, které to mohou použít pro majitele                          
či zaměstnance a budou tak nejen cestovně pojištěni, ale i vybaveni finanční rezervou na cesty. Vše si přitom mohou dát 
společnosti do nákladů. Pokud vás zajímají bližší informace, rádi vám je zašleme na email nebo sdělíme telefonicky. 

Podívejte se náš web, kde se dozvíte více informací o vzácných kovech jako jsou 
zlato, stříbro, platina, rhodium či palladium. A pokud přemýšlíte o zakoupení 
komodit nebo trezoru, rádi vám odborně poradíme. Nově jsme zavedli Avenir slevu 
na nákup trezorů u našeho partnera firmy ADSAFE spol. s r.o. (www.adsafe.cz).

Výši slevy najdete na našem webu www.avenirgold.cz.
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