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2018/8. 

 
Kedves Olvasók! 

Ezzel a számmal elköszön a Hírlevél, ebben a formában és körben most 
írok utoljára. A továbbiakban azok fognak információs leveleket kapni 
programjainkról, akik az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti nyilatkozatot 

részünkre visszaküldték, vagy szeptemberig még visszaküldik. Még egyszer mellékeljük ehhez a 
számhoz is. 

Dolgozunk a honlapunk megújításán, hogy még több információ azon keresztül is elérhető legyen 

minden érdeklődő számára, a tanfolyamokon kívül az árak, hírlevelek stb. is, illetve facebook 
oldalunkon (Szín-Hely) szintén naprakész információkat adunk majd.  

Végül személyes és írásos támogatást mindazoknak fogok folyamatosan biztosítani, aki részt 
vesznek/vettek Mike Booth konzulensi megújító programjain, akik tehát az Aura-Soma művelői, 
aktív használói és terjesztői, illetve azoknak, akik most indulnak el ezen az úton és az új 
tanfolyami keretek között szerzik meg a konzulensi regisztrációt a 3. szintű tanfolyam után. Ennek 
módját az érintettekkel közvetlenül beszéljük majd meg. 

Ahogy azt is jeleztük már, a termékárak két kategóriája lépett életbe, a fogyasztói és a 
kedvezményes árak. Kedvezményes áron azok vásárolhatnak, akik regisztrált 

konzulensek/tanárok és megtalálhatók a www.aura-soma.com weboldalon, valamint akik 
jelentkeztek/befizettek egy Beyond Colour kurzusra, és ezzel konzulensi regisztrációt kapnak (a 
korábban legalább L2-t végzettek), az Update-en pedig valamennyi résztvevő minden termékhez 
kedvezményes áron juthat hozzá. 

Köszönjük eddigi figyelmeteket, különösen az észrevételeket és tanácsokat. A továbbiakban sok 
sikert és minden jót kívánok személyes és szakmai életetekben egyaránt.      
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Mike Booth Budapesten: Beyond Colour Update  

     2018. szeptember 1-3. között, utolsó felhívás!  

              Jelentkezési határidő: augusztus 13. 

Már többször jeleztem, most, hogy közeleg a határidő, ismét megerősítem ennek a 
találkozónak a fontosságát. Jelenleg az Aura-Soma rendszerben kizárólag azok a 
korábbi konzulensek működhetnek publikusan az Aura-Soma nevében és adhatnak 
konzultációt kliensek számára, akik az www.aura-soma.com weblapon megjelennek 
konzulensként, ennek pedig feltétele az Update elvégzése, amit Mike ebben az évben 
sok helyen tart, köztük itt Budapesten is.   

Minden, korábban már legalább L2 szintet végzett, Aura-Soma konzulens számára az 
ezen való részvétel automatikusan a konzulensi regisztráció egy évvel való 

meghosszabbítását jelenti. Akik az Aura-Soma konzulensi képzést idén, már az új 
rendszerben kezdték meg, számukra az új 3. szint elvégzése után van lehetőség 
konzulensi működésre. Az Update azonban mindenkinek szól, aki az Aura-Soma iránt 
érdeklődik, azzal bármilyen szinten már foglalkozik, illetve kíváncsi a folyamatos 
megújulás eredményeként kialakuló rendszer működésére és működtetésére, és esetleg 
csak később akar konzulenssé válni. Az update a tanári képzés előszobája is, akiknek 
tehát ilyen terveik vannak, vagy a régebben szerzett tanári jogosítványukat akarják 
majd megújítani, itt a helyük 

A helyszín a Danubius Margitsziget Szálloda lesz, a kurzus díja 495 font, áfát nem 

kell fizetni és augusztus. 13-ig lehet jelentkezni! 

A díjban benne van a délelőtti és délutáni kávé/tea, illetve az ebéd is, továbbá a 
bizonyítvány és online hozzáférés az akadémiai anyagokhoz (végzettség szerint, 
rövidesen magyarul is minden meglesz), és a regisztráció a fentiek szerint. 

Jelentkezéseddel kérjük, küldj email-t heather@aura-soma-academy.com címre, a 
jelentkezési lapot (Booking form) korábban elküldtem. 

Az update-re regisztrált konzulensek (akik legalább L2-t végeztek a korábbi – 6 
napos - tanfolyami rendszerben) a július 1-i árváltozás után az új kedvezményes árat 
már igénybe vehetik. 

mailto:heather@aura-soma-academy.com
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Információk  
 

1/ Nyári szünet: állandó nyitva tartás nincs, továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket 

e-mailben küldjétek, a visszaigazolt rendelés átvehető –előre meghirdetett, vagy egyeztetett 
időpontokban, erre legalább egy-két alkalom minden hónapban van, legközelebb augusztus 
15-16-án, illetve 29-én. E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com 
 

2/ Tájékoztató az alapvető termékárakról, ha más termék érdekel, érdeklődj mailben. Az új 
rendszerben tanfolyami és termékáraink EUR-ban is fizethetők. 

 

ÉRVÉNYES:2018.07.01-től!
 Fogyasztói 

ár 
 Kedvezményes ár 

(Regisztrált konzulensek 

és tanárok)

Megnevezés
Bruttó ár (ÁFÁ-

val) Bruttó ár (ÁFÁ-val)

50 ml Egyensúly üveg 13 400              8 300                            

25ml zsebmentő 7 700                4 800                            

25 ml 

Pomander/Kvintesszencia
10 700              6 650                            

POMANDER/Kvintesszencia/

Arkangyal légfrissítő 100ml
11 750              7 300                            

POMANDER/ Kvintesszencia 

légfrissítő 20ML
4 650                2 900                            

Arkangyalolaj esszencia 11 400              7 100                            

Színesszencia 30 ml 7 650                4 800                            

Füstölők 2 850                1 750                            

Virág tusfürdő 250 ml 7 000                4 400                            

ALAPVETŐ A-S PRODUCTS TERMÉKEK

mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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4/GDPR 

Annak érdekében, hogy adataitok biztonságát, és az információáramlás zökkenőmentességét 
továbbra is garantálni tudjuk, kérlek, hogy a mellékelt nyilatkozatot aláírva szkennelve, vagy 
postán, ill. személyesen juttassátok el számunkra. 

Előre is köszönöm!! 

 

Melléklet 

 
 
 

Básthy Tünde 

T&C  ID: 17740 

+36 20 9279960 

 tunde.basthy@gmail.com 
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Felhatalmazás 

Feliratkozás hírlevélre és hozzájárulás adatkezeléshez 

*NÉV: 

LEVELEZÉSI CÍM: 

*E-MAIL CÍM: 

TELEFONSZÁM: 

Ezúton egyértelmű beleegyezésemet adom, hogy a fenti cím(ek) re a FI-AD Oktatási és 

Tanácsadó Kft. számomra  

 Hírlevelet küldjön     Igen  Nem 

 Informáljon  új képzési eseményekről   Igen  Nem 

 

A megfelelő választ kérjük egyértelműen, aláhúzással megjelölni! 

a* jelzett sorokat mindenképpen kérjük megadni! 

ALÁÍRÁS 

DÁTUM 

A Felhatalmazást kérjük a lehető leghamarabb visszaküldeni a beszkennelt, aláírt változatot e 

mail-ben a fiadkft@gmail.com email címre, 

vagy postán az aláírt eredeti példányt  a  

FI-AD Kft. 

1132. Budapest Visegrádi utca 15. 1.em. 3/a címre  

Felhatalmazását bármikor, indoklás nélkül a fenti címekre küldött levélben módosíthatja, vagy 

törölheti, kezelt adatairól tájékoztatást kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokat a FI-AD 

Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely szabadon megtekinthető. 

mailto:fiadkft@gmail.com

