
Δέκα λόγοι για να απευθυνθείτε σ' εμάς!

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2010 21:20

  Γιατί να προτιμήσω Αιθερικούς Μετατροπείς (οργονίτες) από
το
  "Ονειρόκοσμος magick e-shop"!
      

  

1) Λόγω της πολύχρονης πείρας μας στην κατασκευή Αιθερικών Μετατροπέων (κατασκευά
ζουμε οργονίτες αδιάκοπα από το 2005 μέχρι και σήμερα)
η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα τους είναι 
εγγυημένες.
Η επιλογή των κατάλληλων κρυστάλλων, η άρτια κατασκευή των σπειρών και η σωστή
τοποθέτηση τους όπως και οι ιδανικές συνθήκες κατασκευής είναι μόνο μερικές από τις
πολλές προϋποθέσεις που εκπληρώνουμε με τον καλύτερο τρόπο.

  

  

2) Χρησιμοποιούμε τα ποιοτικότερα υλικά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά,
γεγονός που αυξάνει την αποτελεσματικότητα των Αιθερικών Μετατροπέων.

  

  

3) Κατά τη διαδικασία κατασκευής, λαμβάνουμε υπόψη μας όλους εκείνους τους
παράγοντες που συνδέονται με το αιθερικό πεδίο και συνεργούν στο τέλειο αποτέλεσμα. Οι
βαθιές "εσωτερικές" γνώσεις μας μάς επιτρέπουν να προσεγγίζουμε το όλο θέμα της
κατασκευής με την αντίστοιχη ευαισθησία.
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4) Οι τιμές των Αιθερικών μας Μετατροπέων είναι εξαιρετικά προσιτές -παρόλο που οι
πρώτες ύλες στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερες από ότι στο εξωτερικό- και απευθύνοντ
αι σε όλα τα βαλάντια.

  

  

5) Ανταποκρινόμαστε στις παραγγελίες άμεσα, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και
προβλήματα στην αποστολή των προϊόντων ενώ ποτέ δεν λάβαμε παράπονα για φθορά των
προϊόντων κατά τη μεταφορά τους.

  

  

6) Είμαστε από τη φύση μας προσιτοί και βρισκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των
πελατών μας  για όποια επιπλέον ενημέρωση
χρειαστεί. Μας αρέσει να μαθαίνουμε νέα σας και θεωρούμε τη σχέση με τους πελάτες μας
προσωπική.

  

  

7) Είμαστε ευέλικτοι και αυθεντικά δημιουργικοί, γεγονός που μας καθιστά ικανούς να δεχό
μαστε ειδικές παραγγελίες Αιθερικών Μετατροπέων
τους οποίους κατασκευάζουμε με βάση τις εκάστοτε ανάγκες σας. Να σημειωθεί ότι
είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που έχουν συνδυάσει τη γνώση των Αιθερικών
Μετατροπέων με εκείνη του Human Design system με εξαιρετικά αποτελέσματα!
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8) Διοργανώνουμε εκστρατείες "gifting" (τοποθέτηση Αιθ. Μετατροπέων σε
βεβαρημένα σημεία) σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε συμβάλλει σημαντικά
στον ενεργειακό καθαρισμό του τόπου μας. Οι εκστρατείες αυτές χρηματοδοτούνται από
τα έσοδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος 
"Ονειρόκοσμος magick e-shop"
και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη σας. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Για
παραγγελίες προϊόντων αξίας € 50 και άνω, 
σας δωρίζουμε έναν ειδικό Αιθερικό Μετατροπέα
για "φύτεμα" στη γη, δίνοντας σας μία έμμεση ευκαιρία να συμμετάσχετε στο "gifting"!

  

  

9) Παράλληλα, προωθούμε τη γνώση κατασκευής των Μετατροπέων στο ευρύ κοινό,
γιατί θεωρούμε ότι είναι μία γνώση που πρέπει να εξαπλωθεί καθώς πιστεύουμε στο
αμοιβαίο συμφέρον. Είμαστε ειλικρινείς σε αυτό που κάνουμε, τιμώντας τους
πρωτοπόρους, διαδίδοντας και εξελίσσοντας το έργο τους με το δικό μας ιδιαίτερο τρόπο.

  

  

10) Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους Don & Carol Croft, τους ανθρώπους που
πρωτοκατασκεύασαν τους οργονίτες με την σημερινή τους μορφή.

  

 3 / 3

e-shop/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=7

