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– Norrtäljen voimanainen

Sivu 12
NORRTÄLJE.
Eeva KazemiAulikki
Vala Lundgren on konsultti, mentori ja Norrtäljen KaleIlmoitushinnat / Annonspriser:
valaisten vetäjä.

Sivu 12

1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm

Veikkosdotter
on ammatiltaan
rakkauskonsultt

5.000 kr.

Postiosoite / Postadress:
1/2 kr.
1/1
Ilmoitushinnat
Annonspriser:
1/1 tulevaisuus
-sida 6/ sp
(254 mm)
x 363 mm
10.000
Valitse lapsellesi
hyvä
– valitse
kaksikielinen
koulu! 254 x 363 mm
3 x 363 mm
RS PRESS AB, Stensätravägen
2,
1/4 -sida 3 sp (125 mm) x 179 mm 2.500 kr.
1/4
1/2
1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm 5.000 kr.
127 30 SKÄRHOLMEN Lue lisää:
www.sverigefinskaskolan.eu
3 x 179 mm
6 x 179 mm
1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm 5.000 kr.

Fridhemsgatan 17-19, puh:1/1
08-545
538 60, kotisivu: sverigefinskaskolan.eu, s-posti: info@sverigefinskaskolan.eu
-sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.

Valitse lapsellesi hyvä tulevaisuus – valitse kaksikielinen koulu!

