2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

-

International-Who's-Whoof Professional and Business Woman.
Woman of theYear - ABI, SUA
Woman of the Year - ABI (American Biographical Institute)
World Citizen of the Year - ABI
Memberof theAmerican Order of Excellence - ABI
Great Minds of the 21 st Century - ABI
500 Leade rsof World Influence - ABI
2003 Leading intellectual sof the World - ABI
Consular Representative of the United Cultural Convention
Nobel Laureate - ABI

TRADUCERE

Ne-a bucurat mult propunerea dumneavoastră pentru Fundaţia Internaţională a Religiilor. Studiem
proiectul şi vă vom răspunde cât mai curând pentru a participa la proiect
Vrem să vă spunem că suntem o organizaţie din Kinshasa, republica Democratica din Congo, Africa si
facem parte din „ Religiile Internaţionale pentru Pace „
Cu sincere consideratii
Reverend Evanghelist Andre Mukenge şi Dr. Emmanuel Ngoy Mulume

2003
2003
2003
2003
2003
2003

-

Congresional Medal of Excellence - ABI
Invitationat American Hall of Fame - ABI
Ambassador sof Grand Eminence - ABI
The100 Most Intriguin g people of 2003 - ABI
Universal Award of Accomplishment - ABI
Woman of the Year - ABI

TRADUCERE

Este o iniţiativă minunată şi vă urez numai de bine. Am fost implicată în Hong Kong intr-o activitate de
intercredinţă timp de 20 de ani, iar acum sunt oarecum implicată şi aici în ţara mea, Australia.
Orice pas spre realizarea unităţii este o contributie extraordinară.
Trebuie să recunosc că am citit destul de repede documentul, deorece sunt în renovare şi voi pleca
pentru câteva zile, oricum m-am gândit să vă trimit urări de bine şi voi citi proiectul mai atent putin mai
târziu.
M-am gândit să vă arăt un articol pe care l-am scris la Spiritualitate, Religie, Superstiţie.
Felicitării
Maureen
Brahma Kumaris Inner Space Centre

TRADUCERE

Sper ca acest e-mail să te găsească intr-o stare bună de sănătate. Aş aprecia dacă mi-ai trimite mai multe
informaţii despre proiectul tău şi voi face tot ce pot să te ajut.
Toate cele bune,
Zaid ul Aziz
Al- Aziz FundaţiaInternaţională Islamică de Bunăstare

TRADUCERE

Dragă doamnă Ghiulbenghian
Apreciem mesajul şi vă mulţumim pentru informaţiile legate de iniţiativa dumneavoastră.
În principiu noi apreciem oportunitatea de a sprijini proiectul Internaţional Constitutiv al Religiilor
Mileniului 3.
Aşteptăm de la dumneavoastră mai multe detalii şi mă rog astăzi şi mereu pentru succesul dialogului
inter-religios în beneficiul umanităţii.
Director,
Shaykh Prof. Abdul Hadi Palazzi
2004 - Woman of theYear - ABI
2004 - The Genius Elite - ABI
2004 - Governor's Award - ABI(American Biographical Institute)
Activitatea manageriala a fost la nivel international nominalizata cu doua diplome de aur
pentru:
-SCEDMOND SRL cu International Quality Crown Award in the Gold Category,
Madrid,Septembrie2005,unde este asociat unic.
- SC CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND SRL cu International Quality Crown
Awardin the Gold Category, Madrid, Septembrie 2005, unde este presedinta cu 90% din actiuni.
-Am obtinut premiul pentru creativitate de la OSIM
Activitatea profesionala si sociala a fost apreciata la nivel international cu titlul de:
2005 - 1000 Leader sof World Influence - ABI.
2005 - Women of the Year, American Biographical Institute
2005 - GreatWoman of the 21 st Century - ABI
2005 - International Proffesional of the Year for 2005 - IBC (International Biographical Centre)
2005 - TheAmericanMedalof Honor - ABI
2005 - Decreet of Excellence - IBC
2006 - Order of International Ambassador – ABI

2006- Legion of Honor of the United Cultural Convention
2006 - 500 Great est Geniuses of the 21 st Century ABI
2006 - Presidential Seal of HonorABI
2006- Women of the Year, American Biographical Institute

2007 - am fost nominalizata pentru
- Titlul de Secretar General al Conventiei Culturale Unite;
- Titlul de membru ABI (Institutul Biografic American) Medalia Mondiala pentru Libertate - ABI
Recomandare Internationala de Succes – ABI Titlul Laurii de aur – ABI
- Titlul Expertii de Elita
- Titlul Cea mai Importanta Femeie a secolului 21
- Titlul Presedinte de Onare al “Citatiei Presedintelui”
- Titlul de Ambasador General al Conventiei Culturale Unite
Am fost nominalizata de catre ABI ( Americam Biographical Institute) pentru a face parte din Editia de
Onoare a celor 500 Mari Lideri, aceasta nominalizare reflectand intreaga mea activitate.

In 2009 am fost nominalizata:
- de“Academia Mondială de Cultură“(“World Academy of Letters”), când au fost apreciate
doar 30 de personalităţi la nivel mondial pentru aceasta diplomă.
- de catre"American Biographical Institute, Inc." la titlul de Ambasador
Suveran, in cadrul Ordinului AmbasadorilorAmericani.

● Am fost nominalizata de catre IBC International Biographical Centre, Cambrige, din Anglia, pentru
a primi “ Premiul Secolului 21”pentru intreaga mea activitate de pana in prezent.

●
Am fost nominalizata de catre Institutul Biografic American, cu titlul de Ambasador Suveran,
distinctie oferita de Ordinul Ambasadorilor Americani (Order of American Ambassadors).

●
Am fost nominalizată de către Institutul Biografic American (American Biographical Institute ),
la“Ordinul Crucii de Aur”,ca unic reprezentant al României la această distincţie, cruce pe care o au doar
40 de oameni din lume.

● Am fost nominalizata de catre Institutul Biografic American, sa apar in cartea Colectie Celebra de
Biografii a femeilor anilor 1990-2009.

● Am fost nominalizata de catre Centrul Biografic International sa primeasca Premiul pentru “Cea
mai cunoscuta personalitate “.

● Am fost nominalizata de catre American Biographical Institute, pentru “ Great Minds of the 21st
Century”, pentru anul 2009.

● Am fost nominalizata de catre International Biographical Centre Cambridge, England, pentru
acordarea premiului “Da Vinci Diamond”.

● Am fost nominalizată de catre Institul Biografic American să primească onoarea de a primi titlul de
„Magna Cum Laude”.

●Am fost nominalizată de către Centrul Biografic Internaţional la Premiul pentru „Cea mai cunoscută
personalitate”.

●Am fost nominalizata de catre ABI ( American Biographical Institute), la cea mai inalta distinctie “
ABI World Laureate “, pentru intreaga activitate.

● Am fost nominalizată de către American Biographical Institute ( ABI ) pentrutitlul de Vice Cancelar
al Academiei Mondiale de Cultură.

●Am fost nominalizata de catre American Biografic Institute, Inc ABI, la titlul de Femeia Anului 2009.

TRADUCERE
Patriarhia Moscovei
Sfântul Sinod
Al Bisericii Ortodoxe Ruse
Departamentul
Pentru Relaţii Externe
11591 Moscova, 22 Danilovskii
Preşedintelui
Asociaţiei pentru Pacea intre Religii din România
Marcela Ghiulbenghian
Secretarului general
Al Asociaţiei pentru Pacea între Religii din România
Preotului Alexandru Stan
Stimată doamnă Ghiulbenghian !
Prea cucernice părinte, drag întru Hristos părinte Alexandru !
În numele Sanctităţii Sale Kirill, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, vă mulţumim pentru felicitările de Naşterea
Domnului şi de Anul Nou, ca şi pentru urările de bine.
Astăzi în faţa noastră a tuturor stă cea mai importantă problemă a reconstrucţiei vieţii sociale pe principiile credinţei,
iubirii şi binelui. Înfăptuirea ei este posibilă numai cu condiţia asocierii armonioase a părţii spirituale şi materiale a vieţii,
conştientizarea responsabilităţii pentru progresul moral al societăţii.
Împreună vă urăm sănătate deplină şi ajutor neprecupeţit de la Dumnezeu în muncă.
Cu stimă,
Secretarul pentru problemele
ţinuturilor îndepărtate de peste hotare
al Departamentului pentru Relaţii Externe
al Patriarhiei De Moscova
Moscova,
Naşterea Domnului, 2010

Preot Serghei Zonariot

Rezumat nominalizare de la A.B.I American BiographicalInstitute
Fiindu-va recunoscut succesul, am aprobat includerea dumneavoastra in volumul fara precedent cu
referiri biografice, care reuneste 500 de lideri, ce si-au dedicat abilitatile de ghidare si conduita, pentru
toti cei din jur, aratandu-le calea spre succes.
ABI - in activitatea sa de 40 de ani a cautat si publicat bibloigarafia unor personalitati remarcabile,
editata in 250 de volume, unde au fost selectate doar personalitatile care au indeplinit criteriile pentru a
intra in grupul celor 500 Mari Lideri.
In prezent cautam astfel de oamneni in Romania si sper ca veti accepta nominalizarea. Numai cei
carora le este recunoscuta semnificanta contributie si cei care arata marele lor respect celor din jur sunt
considerati adevaratii Lideri.

Rezumat nominalizare de la A.B.I American BiographicalInstitute
Draga doamna Ghiulbenghian, ati fost nominalizata de catre Forumul Mondial al Universitatii din
Cambridge sa primiti titlul de Vice Cancelar al Academiei Mondiale de Cultura.
Aceasta functie are rolul de pivot in cadrul Academiei Mondiale de Cultura. Doar cateva
personalitati au fost nominalizate pentru aceasta functie.
Acceptul dumneavoastra si prezenta la Forumul Mondial ca Vice Cancelar al Academiei Mondiale
de Cultura, reprezinta distinctul rol in acest grup al oamenilor cu mari realizari.

•

Am fost nominalizata de catre ABI ( American Biographical Institute) sa particip la Forumul din
data de 17-22 August 2010, in calitate de Ambasador al Romaniei.

Am fost selectata de catreAmericam Bographical Institute (A B I) sadevin “Legendary Leaders“
pentru viziunea si motivatia muncii mele.

Am fost nominalizata de ABI (Americam Bographical Institute) la premiul de “ Femeia anului 2010”

Promovarea obiectivului Fundaţiei şi a site-ului creat, în ţară şi străinătate, la toate religiile şi la organismele
internaţionale religioase.

----- Forwarded Message ---From:Bawa Jain <b.jain@wcorl.org>
To: Sacred Treasure <sacredtreasure2033@yahoo.com>
Sent: Thu, September 9, 2010 12:30:48 AM
Subject: Re: # PROPHETIC NEWS `
Dear Ms. Marcela Ghiulbenghian,
Let me thank you for the information you have sent us with your email.
I commend you for all your endeavors and hard work. We see your vision
and dedication.
Please let us know specifically how we may be of help?
We wish you the very best and hope to connect soon.
Warm regards,
Bawa Jain
Bawa P. Jain Secretary General
World Council of Religious Leaders
of The Millennium World Peace Summit
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 59th Floor
New York, New York 10118 USA
Phone:+1-212-967-2891
Fax:+1-212-967-2898
Cell:+1-201-417-9997
www.wcorl.org

Traducere
Dragă doamnă Ghiulbenghian,
Permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru informaţiile pe care ni le-aţi trimis, de pe adresa dumneavoastră de email.
Vă felicit pentru toate eforturile şi munca grea depusă. Am vazut viziunea si dedicaţia dumneavoastră.
Vă rog să imi spuneţi exact cum va putem ajuta.
Cele mai bune urări şi sperăm să ne conectaţi curând.
Calde urări,
Bawa P. Jain,
Secretarul General
Consiliului Mondial al LiderilorReligiosi
Summitului pentru Pacea Mieniului

al
al

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Institute) sa primesc Medalia Distinctiei Nobile,
apreciere la care au fost nominalizati doar 50 de oameni din lume.

In anul 2006 am primit Medalia Comemorativa pentru “ FemeiaAnului 2006”

In 2007 am primit din partea ABI ( American Biographical Institute) medalia de Aur pentru Romania, ca
recunoastere a contributiei mele in domeniul de Comunicare in Cultura, Educatie.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primesc Magna Cum Laude pentru
realizarile mele profesionale.

Am primit din partea ABI (Americam Biographical Institute) siCentrulBiografic International, invitatia
de a participa la Forum International al Federatiilorcevaavealoc in San Francisco, California in perioada 28
Iunie – 3 Iulie 2011, in calitate de Ambasador al tarii mele. La acest Forum sunt invitati oamenii ale caror
scopuri sunt extinderea, intelegerea studiilor si cercetarilor de creatie.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primesc distinctia pentru Curaj ca urmare a
recunoasterii activitatii de pionierat intreprinsa.

Am primit din partea ABI (American Biographical Institute) nominalizarea pentru serviciile aduse Order Cross.

Am fost fost nominalizata de ABI (American Biographical Institute) sa primesc diploma de “Fiica a
Romaniei” ca urmare a activitati mele la noi in tara.

Am fost nominalizata de catre ABI (Amercican Biographical Institute) sa fac parte din prima editie
bibliografica “ ProfilulLiderilor”

Am fost nominalizata de catre ABI (Americal Biographical Institute) sa primesc titlul se Atasat Cultural al
tarii mele datorita bunei comunicari si a experientei cu tot publicul

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa fac parte din cei 1000 de
oameni din lume care primesc distinctia “ Marile minti ale secolului 21” Nominalizare primita datorita muncii
depuse in carierea si in indatorirea civica.

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Insitute ) sa primesc Premiul Pentru Intreaga
Activitate Desfasurata. Nominalizare ce arata aprecierea intregii mele activitati.

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Insitute ) sa devin Atasat Cultural Numit al SUA,
facand astfel o mare bucurie tarii mele.

Am fost nominalizata de catre American Biographical Institute (ABI) dupa o deliberare de un an, un an
si jumatate sa primesc premiul Fundatiei Marcela Ghiulbenghian, pentru: curaj, talent, tenacitate si
perseverenta.

Am fost nominalizata de Institutului Biografic American (ABI) sa devin Academician al Institutului
Biografic American. Nominalizare datorata realizarilor din toti acesti ani si dorintei de a ajuta alti oameni.

Am primit din partea ABI (American Biographical Institute) nominalizarea de a intra in lista de referinţă
biografica, “THE GLOBAL 100” datorita cunostintelor si succesului recunoscut.

`

Am fost alesa din partea ABI (American Biographical Institute) sa apar în partea de “DARUIRE” in cadrul
publicatiei Profilul International al Liderilor ce va fi publicata in curand.

Am primit din partea ABI ( American Biographical Institute) nominalizarea de a primi premiul de
„Fiica a Romaniei” datorita realizarilor mele din tara.

Am fost nominalizata sa primesc premiul “THE BIZZ 2012” in afaceri, in calitate de Patron al SC
EDMOND SRL pentru activitatea de Manegeriat inteprinsa.

Houston, February 17, 2012
Marcela GHIULBENGHIAN
Managing Director
S.C. EDMOND S.R.L.
Dear Winner,
I hope this email finds you well. I am writing to ask that you please confirm your reception of the official letter recently
sent to you by the President of WORLDCOB. In this letter, we informed you of the great news that your company has
been selected to receive the world's most important business excellence recognition, THE BIZZ 2012.
This award will be handed out at spectacular award ceremonies to be held in Barcelona (April), on a cruise ship in the
Caribbean (June) and in Doha (September).
We would greatly appreciate it if you could make room in your schedule and give us a few minutes of your time so that
we can tell you about our new campaign for 2012, FEEL THE DIFFERENCE. Our goal is to ensure that all the winners of THE
BIZZ, like you, feel just why it is so different to receive this recognition from our organization.
I invite you to click on the following link to find out more details about the events and the advantages of participating:
http://www.thebizz2012.com/docs/the_bizz2012_en.pdf.
Thank you for your time. We look forward to hearing from you soon.
Bestregards,

Am fost invitata de ABI ( American Biographical Institute) si IBC (International Biographical
Centre) sa particip la “ The World Forum Federation 2012”, la Colegiul Sfanta Chaterina Oxford sa
vorbesc Ambasadorilor din diferite tari despre activitatea si tara mea.

Am fost nominalizata de Consiliul de Administratie al ABI (American Biographical Institute) sa
fac parte din “World Hall of Fame” (Galeria Celebritatilor) pentru professionalismul si integritatea
dedicata societatii.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primesc premiul de “Vizionar Adevarat”
ca un tribut vietii dedicate progresului.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) ca “Ambasador Cultural ABI” in perioada
Forumului Mondial din 2012, datorita deschiderii fata de oameni si fata de diversitatea culturala.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa fac parte din “Dictionarul
International al Profesionistilor” datorita activitatii intreprinse pana acum.

TRADUCERE
Este necesară o întalnire a “Liderilor Forumului Religios” O întalnire a fost concretizată în 1993, în
Parlament, pentru a planta sămânţa acestei idei, însă fără prea mare efect. O nouă oportunitate ne
oferăParlamentul Barcelonei în 2004.
Aştept cu interes să discutăm această oportunitate.
Toatecelebune,
Rohinton Rivetna

RASPUNS
Dragă domnule Rohim Rivetna,
Sunt foarte onorată că apreciaţi propunerea pe care v-am făcut-o prin acest proiect. Cred că trebuiesc
invitaţi liderii tuturor religiilor, pentru a fi de acord ulterior să aibe cîte un ambasador permanent delegat
la forum. Sigur ne putem întreba de unde bani?
Ioan în Apocalipsa spune că atunci când vor fi împreună, toţi împăraţii vor contribui, decit toate statele îi
vor ajuta.
Aştept cu interes oriceî ntrebare
Cu respect,
Dipl. Ec. Marcela Ghiulbenghian

TRADUCERE
Dragă doamnă Ghiulbenghian,
Apreciem mesajul dvs. si vă mulţumim pentru informaţiile cu privire la iniţiativa dvs.

Apreciem ocazia de a sprijini proiectul în cadrul Constituiri Conferinţei Internaţionale a Religiilor pentru
Mileniul 3
Aşteptăm cu nerăbdare cât mai multe detalii şi ne rugăm azi şi întotdeauna pentru succesul
dialoguluiinterconfesionalînbeneficiulumanităţii
Director Shaykh Prof. Abdul I IadiPalazzi
……………………………………………………………………………….
Institutul Cultural Italian al ComunităţiiIslamice

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Insitute) sa primesc “Magna Cum Laude” peanul 2012,
datorita realizarilor colective avute. Acest premiu este atribuit nu numai pentru merite academice ci si pentru alte
realizari, care afecteaza viata populatiei.

Am fost nominalizata de catre ABI(American Biographical Institute) sa primesc premiul de “Vizionar
Adevarat” ca urmare a abilitatilor demonstrate pana in prezent,dar si a progresului.

Am fost nominalizata de catre IBC (International Biographical Center) sa primesc premiul de “Top 100
profesionisti ai anului 2012”pentru contributia si influienta adusa domeniului in care activez.

Am fost nominalizata din partea ABI (American Biographical Institute) saprimesc “Global Prize”
(premiul la nivel mondial) pentru anul 2012, ca incununare a meritelor de pana acum.

From: Jackeline Alarcon [mailto:jalarcon@thebizz2013.com]
Sent: Monday, November 19, 2012 9:26 AM
To: edmond@clicknet.ro
Subject: S.C. EDMOND S.R.L.Importance: High

Houston, November 19, 2012
Marcela GHIULBENGHIAN
Managing D
S.C. EDMOND S.R.L.

I hope this letter finds you well.
I am writing to ask if you could kindly confirm the receipt of the letter we recently sent your company
by postal mail and e-mail.
In this letter we inform you that your company was selected to receive the world's most important
business excellence recognition, the BIZZ 2013.
This recognition will be awarded in Paris this March, in Hawaii this May, in Los Cabos Mexico this July,
and in Dubai this September.
We invite you to click on the following link to learn more about the benefits of the
award: http://www.thebizz2013.com/docs/bizz_2013_en.pdf
Please confirm the receipt of our letter at your earliest convenience. We look forward to meeting you
in the near future.

Best regards,
Jackeline Alarcon
Regional Director
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES
Address: 723 Main Street, Suite 508 - Houston, Tx 77002,USA
Telephone: +1-713-339-9900,
Fax: +1-713-339-9323
jalarcon@thebizz2013.com
www.thebizz2013.com

Sper ca această scrisoare vă găsească cu bine.
V- am scris să vă întreb dacă aţi putea confirma primirea scrisorii ce am trimis-o de
curând companiei dumneavoastră prin poştă şi e-mail.
În această scrisoare vă informam că firma Dvs. a fost selectată pentru a primi cea
mai importantă recunoaştere a excelenţei în afaceri, BIZZ 2013.
Această recunoaştere va fi acordată la Paris în luna martie, în Hawai, în luna mai, în Los
Cabos Mexic luna iulie, iar în Dubai în luna septembrie. Vă rugăm să confirmaţi primirea
scrisorii noastre cât mai curând posibil.
Aşteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim în viitorul apropiat.
Primiţi cele mai bune urări!

•

Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit recunoasterea din partea Confederatiei Mondiale de
Afaceri WORLDCOB si a primit premiul BIZZ 2014 pentru excelenta in afaceri.

Suntem incantati sa va informam ca numele dvs. a fost selectat sa primeasca-in totalitate pe propriul
merit – o diploma de Doctorat Onorific de la International Biographical Centre of Cambridge din
Anglia.Doar cativa oameni au fost selectati pentru a primi aceasta prestigioasa distinctie,ea reflectand o
totala recunostinta a tuturor realizarilor infaptuite de-a lungul vietii.Aceste distinctii sunt acordate de
institutii de top si sunt privite ca fiind foarte semnificative ,atragand dupa sine numai respect si admiratie
internationala. IBC-ul a fost fondat de predecesorul actualului Presedinte,Dr. Ernest Kay in 1967,si in
timp ce institutul se apropie de cea de-a 47a aniversare,se considera ca acum este un moment prielnic
pentru oferirea acestei distinctii celor care o merita cel mai mult.In acesti ani de activitate institutul a
gazduit detaliile biografice ale tuturor celor care au adus o contributie semnificativa in domeniile in care
au activat,fie ele de educatie,stiinta,inginerie,afaceri etc.Registrul nostru biografic este acum recunoscut
ca o mare contributie ,pentru a putea invata si intelege mai bine diferitele manifestari ale cunoasterii
indiferent de nationalitati sau de indivizi, iar dupa activitatea de 46 de ani consideram ca IBC-ul este
calificat pentru a va oferi aceasta distinctie de Doctorat Onorific.

From: John Williams [mailto:jwilliams@thebizz2015.com]
Sent: Saturday, June 06, 2015 6:12 AM
To: edmond@clicknet.ro
Subject: S.C. EDMOND S.R.L. - Urgent response needed - WORLDCOB
Importance: High
Houston, June 6, 2015/Marcela Ghiulbenghian/Managing Director/S.C. EDMOND S.R.L.
I hope this letter finds you well. The purpose of this message is to invite you to watch the latest edition
of THE BIZZ EUROPE 2015 award ceremony that was held just days ago in Athens, Greece. Link:
https://youtu.be/0rEDjE5XkgQ .After watching the video, we hope you consider having your company
participate as a BIZZwinner www.thebizz2015.com in one of our upcoming ceremonies:THE BIZZ
AMERICAS 2015 - Las Vegas, July 31 & August 1 (95% booked)/THE BIZZ ARABIC 2015 - Muscat.
Oman, October 18 (90% booked).These award ceremonies will be webcast live at no cost to members
(included in the benefits). If you decide to participate, please ask us for the link so you can share it with

your employees, clients, family, friends, even suppliers. Also, please don't forget that if your company
cannot travel to the events, you have other options to participte: a private award ceremony in your city
(one of our Directors will travel to deliver the recognition), a private award ceremony in Houston (at our
offices), or sending you all the recognitions by UPS (these options include the same member benefits as
attending the event).Please let me know as soon as possible so I can request an extension of our Early
Bird pricing for your Elite Membership.I will be looking forward to your prompt response so we can set
up your company's file.Kind regards
Houston, 6 iunie 2015.Sper ca mesajul meu sa va gaseasca bine. Scopul acestei scrisori este de a va
invita sa urmariti ultima editie a ceremoniei de decernare a premiului The Bizz Europe care a avut loc
cu cateva zile in urma la Atena, Grecia.Dupa ce urmariti acest video ( 1 ora si 48 min), speram sa luati in
considerare participarea companiei dvs in calitate de castigator al premiului “Bizz” in una din
urmatoarele ceremonii care vor avea loc:- The Bizz America 2015- in Las Vegas, 31 iulie si 1 august (
ocupat 95 %) sau The Bizz Arabic 2015- in Oman 18 octombrie (90% ocupat). Aceste ceremonii de
decernare vor fi transmise in direct, gratis, membrilor participanti (acest lucru facand parte din avantajele
incluse).Daca va decideti sa participati, va rugam sa ne cereti adresa paginii de internet ca sa puteti
impartasi cu angajatii, clientii, familia, prietenii si chiar furnizorii. De asemenea, nu uitati , chiar daca
firma dvs nu poate calatori pentru a participa la evenimente, aveti alte optiuni de participare: o
ceremonie privata de decernare a premiului in orasul dvs (unul din Directorii nostri va veni pentru a
aduce premiul)/o ceremonie de decernare privata in Houston, la birourile noastre, sau va trimitem
meritele prin UPS (aceste optiuni includ aceleasi avantaje cu cele ale membrilor care participa la
eveniment).Va rog sa ma anuntati cat mai repede,ca sa pot cere o prelungire a ofertei noastre de pret
pentru inscrierea dvs ca membru de elita. Asteptam cu nerabdare raspunsul dvs prompt ca sa putem
pregati dosarul companiei dvs. Va salutam calduros!

