☆مهمانان عزیز ☆
☆ فروشگاه موزائیک  ،فروشگاه رایگان برای همه است.
☆ قبال کلیه کاالها بدون پول تحویل گرفته وتحویل داده میشدند.
اعضای تیم ما حقوقی دریافت نمی کنند.
با این وجود هزینه اجاره این ساختمان درهر ماه بالغ بر  ۶۰۰یورو می باشد.
بنابراین ما به کمک هزینه مالی شما نیازمندیم .
اگر هر کدام از شما( فرقی نمیکند ،که آیا وسیله ای با خود می آورد یا وسیله ای با خود می برد)
به ازای هر بازدید ( 1€یک یورو) بپردازد ،هزینه های ماهانه تحت پوشش قرار میگیرد.
☆ما فقط وسایلی را از اهدا کنندگان قبول می کنیم که دارای شرایط خوب و قابل استفاده باشند.
☆ کسانی که وارد می شوند  ،درورودی یک سطل دریافت می کنند.
تمامی اجناسی که انتخاب کرده اید را فقط در این سطل قرار دهید.
جمع آوری یا قرار دادن اجناس در جای دیگر یا روی مبل و صندلی ممنوع است.
جمع آوری یا قرار دادن اجناس در کالسکه بچه یا کیسه دیگر ممنوع است.
لطفا در صورت ترک فروشگاه تمام وسایل را در پیشخوان نشان دهید و سطل را در کنار پیشخوان
قرار دهید.
☆لطفا انتخاب خود را محدود کنید و وسایلی را بردارید که نیاز دارید و از آنها واقعا استفاده می کنید.
این امر ارزش قائل شدن شما برای کسانی که این هدیه ها را به شما ارائه داده اند می رساند.
همچنین ما برای فروشگاه ،اعضای تیم و نیازهای مهمانان دیگر ارزش قائل می شویم.
هر دو به فضای خوب این مکان ویژه کمک می کنند.
☆ما به تعامل محترمانه اهمیت زیادی می دهیم.
در وسط فروشگاه مبل هایی برای مالقات وجود دارد  ،ما در آنجا از دیدن شما خوشحال می شویم
و با کمال میل قهوه و چای را روی میز میگذاریم.
ما از کیک و میوه یا چیزهای دیگری که با خود می آورید استقبال می کنیم.
با آرزوی روزهای خوب در کنار یکدیگر

تیم موزائیک شما

