VIP STIKI

PREMIUM STIKI

Personalizirano iskanje

Celostna individualna storitev

POGLOBLJEN INTERVJU

NE

DA

OSEBNI PSIHOLOŠKI TEST

NE

DA

DA - delno

DA - popolnoma

STORITEV

DISKRETNA STORITEV

1. Za začetek sodelovanja nam pišite
sporočilo na info@matchme.si.

1. Za začetek sodelovanja nam pišite
sporočilo na info@matchme.si.

2. Oblikujemo vašo Osebno predstavitev in
vam jo pošljemo v predogled v potrditev.

2. Dogovorimo se za termin poglobljenega
intervjuja in skupaj oblikujemo vašo
popolno Osebno predstavitev.

3. Pošljemo jo vašim ujemajočim se osebam.

3. Pregledamo celo bazo, če imamo kakšno
ujemanje za vas.

4. Te osebe se odločijo, ali želijo z vami
navezati stik.

4. Če ga poiščemo, vas pokličemo in vam
osebo najprej predstavimo opisno preko
telefona. Če se oseba strinja, vam pošljemo
tudi njeno fotografijo.

5. Pošljemo vam Osebne predstavitve tistih
oseb, ki se odločijo za stik z vami.

5. Oblikujemo njeno Osebno predstavitev in
vam jo pošljemo v vpogled. Če se strinjate, da
bi jo radi spoznali, tudi osebi pošljemo vašo
Osebno predstavitev.

6. Odločite se za osebo/e, ki vam je všeč.

6. Če se odloči za stik z vami, vama obema
posredujemo kontakte (ime, starost, regija,
telefonska številka). Če ne, iščemo dalje.

7. Posredujemo vama kontakte (ime, starost,
regija, telefonska številka).

7. Za zmenek se dogovorita sama ali vama pri
tem pomagamo mi.

8. Za zmenek se dogovorita sama ali vama pri
tem pomagamo mi.

8. Zaupamo vam tudi vtis osebe o vajinem
prvem zmenku, ki ga izvemo od nje.

NAČIN ISKANJA

9. Ta oseba ne izve, da ste vzeli paket
PREMIUM STIKI.

150 € na kontakt. Plačilo se opravi vnaprej.

500 € na kontakt. Plačilo se opravi vnaprej.

Če ujemanja ne poiščemo, vam denar v roku
treh mesecev vrnemo nazaj ali zadržimo za
naslednje tri mesece.

Če ujemanja ne poiščemo, vam denar v roku
treh mesecev vrnemo nazaj ali zadržimo za
naslednje tri mesece.

POVRATNA INFORMACIJA PO PRVEM ZMENKU

NE

DA

PODPORA PRED IN PO PRVEM ZMENKU

NE

DA

PRIPRAVA NA ORGANIZIRAN ZMENEK (Zoom)

DA - za doplačilo

DA

ORGANIZACIJA ZMENKA v živo ali preko Zooma

DA - za doplačilo

DA - za doplačilo

PLAČILO

T: 041 745 110 | E: info@matchme.si |W: www.matchme.si

