
            www.szin-hely.hu 

SZIN-HELY: AURA-SOMA® tanfolyamok és konzultációk központja, Aura-Soma termék 
disztribútor 

 

www.szin-hely.hu Telefon:+36 70 6187 024 e-mail: fiadkft@gmail.com 
 

1132-Budapest, Visegrádi utca 15. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÍN-HELY Hírek 
2018/7. 

 
           Mike Booth Budapesten: Beyond Colour Update  

                          2018. szeptember 1-3. között. 

Már többször jeleztem, most, hogy közeleg a határidő, ismét megerősítem ennek a 
találkozónak a fontosságát. Jelenleg az átalakulás szerint az Aura-Soma rendszerben 
kizárólag azok a korábbi konzulensek lehetnek konzulensek, vagyis 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, más lehetőség a konzulensi regisztrációra nincs. Akik az 
Aura-Soma konzulensi képzést idén, már az új rendszerben kezdték meg, számukra az 

új 3. szint elvégzése után van lehetőség konzulensi működésre, ez a tanfolyam azonban 
nekik is szól és mindenkinek, aki az Aura-Soma iránt érdeklődik, azzal bármilyen 
szinten már foglalkozik, illetve kiváncsi a folyamtos 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 megújítani, itt a 
helyük 

A helyszín a Danubius Margitsziget Szálloda lesz, a kurzus díja július 20-ig befizetve 
433,13 font (+ 20%VAT, ahol szükséges), ezt követően 495 font, és aug. 13-ig lehet 

jelentkezni! 
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Ha van olyan céged, amelynek EU-s adószáma van (HU…..), akkor a számlát áfa nélkül 
állítják ki.  

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) itt mellékelem, ezt kinyomtatni, kitölteni és 
beszkennelve vagy fotóként mellékelve kell visszaküldeni Heathernek.  

A jelentkezés igen fontos most július elejéig, amilyen gyorsan csak lehet, hogy lássák 
az érdeklődést, fizetni a korai kedvezményes árat július 20-ig lehet majd. (Ezt 
követően aug 13-ig még jelentkezhetsz, később már nem) 

Ha a jelentkezési lap kitöltésével, vagy az online regisztrációval kapcsolatban tudok 
segíteni, vagy bármi más információra szükségetek van, amit esetleg én tudok, 
szívesen megteszem, e-mailben, vagy telefonon is örömmel adok támogatást július 
13-ig, mert utána külföldön vagyok. 

A részvétel feltétele legalább az 1. szint elvégzése, ezért júliusban tartok még egy 
Alaptanfolyamot a Szín-Helyen azoknak, akik Mike kurzusán szeretnének ott lenni, 

de eddig még nem végezték ezt el. Ha bármi kérdésed van, írj nekem e-mailt. 

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. 

I. Következő tanfolyamunk: 

      Az új képzési rend szerint Aura-Soma® 1.szintű tanfolyam 

                                                július 29-aug 1. között.  

Az 1. szintet végzettek a tanfolyamot bármikor ismételhetik, de enélkül is részt vehetnek majd a 2. 
szinten. 

Jelentkezési határidő és korai befizetési kedvezmény: július 17. 

 

mailto:heather@aura-soma-academy.com
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(ekkor esedékes az előleg 25000 Ft, illetve a kedvezményes teljes összeg-76eFt -, átutalással a 
számlánkra. A tanfolyami díj teljes (kedvezmény nélküli) összege 85eFt. Ismétlőknek, ha nálam 
végzett 2014 után, akkor 35 eFt, másutt végzetteknek 55eFt, a 2014.dec 31 előtt végzetteknek 55e, 
ill 70eFt.)) 
 

További információt e-mailben kérhetsz.  
Későbbi jelentkezést és befizetést csak a minimális létszám elérése után tudunk elfogadni. 
 

Információk  
 

1/ Nyári szünet: a nyári hónapokban állandó nyitva tartás nincs,  
ezért 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 lesz, legközelebb július 9-én, 12-én és 29-én.  

          E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com 

2/ Árváltozás 

Ahogyan ezt korábban jeleztük, Angliában 2018.június 1-től változások vannak a termékek 
árazásában. Ennek megfelelően 2018.július 1.- től változnak a SZÍN-HELY árai is: 

Az Aura-Soma termékeknél két ár érvényes:  

 Fogyasztói ár (ezek mértéke a jelenleg érvényes árakhoz képest nem változik) és a 

 Kedvezményes ár, amely az Akadémia regisztrált konzulensei és tanárai számára elérhető.  

A kedvezményes áron azok vásárolhatnak, akik regisztrált konzulensek/tanárok és 

megtalálhatók a www.aura-soma.com weboldalon. Azok is kedvezményes áron vásárolhatnak, 
akik jelentkeztek/befizettek egy Beyond Colour kurzusra. 

Változik a fénytoll termékek értékesítési rendszere és árai is , az AS Products egy külső 

partnernek adta át az értékesítési jogokat, az árlista ezen termékkörben jelentősebb áremelkedést 
tartalmaz, azonban  a jelenleg még készleten lévő fénytoll betétek 5000 Ft fogyasztói, ill. 3000Ft 
kedvezményes áron kaphatók nálunk, a továbbiakban fénytoll-termékeket csak megrendelésre 
hozunk be, árlista kérhető. 

Az alapvető termékek új árait az alábbiakban mutatjuk be, részletes árlistát a SZÍN-HELY-en meg 
lehet nézni, illetve e mailban kérhetsz. 

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

A korábbi Hírlevélben már írtunk az új Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR) 

és mellékeltük a a kitöltendő  felhatalmazó nyilatkozatot is. 

Köszönjük mindazoknak, akik megküldték az aláírt nyilatkozatot, és kérünk mindenkit, aki még 
ezt nem tette meg, hogy az aláírt felhatalmazást juttassák el hozzánk, mert ennek hiányában az 
elérhetőségeiteket törölnünk kell és a jövőben nem küldhetünk információkat és Hírlevelet. 

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!! 

Mellékletek 

 
 
 

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

