Poderosos Irmãos, apresento-lhes meus produtos e serviços, solicito se puderem compartilhar, divulgar,
indicar:
A Mult TV é uma ferramenta para produção de programas
específicos em canal aberto ou fechado conforme necessidade
(reuniões, cursos, palestras, seminários, workshops, programas
com transmissão ao vivo (on-line e interativa), EAD (educação a
distância)), ou on-demand (armazenados em DVD ou streamer).
Contamos para isso com os equipamentos de última geração,
além de parcerias que permitem atender as demandas de suas
necessidades.
Somos também uma agência de publicidade, com interatividade e
www.mult.tv.br
comunicabilidade, transmídia, planejamento estratégico em
internet, redes sociais, projetos de alta tecnologia.
E-mail: murilo.alvarenga@mult.tv.br ou contato@mult.tv.br

www.portalnovaera.com.br

www.revistaomundomaconico.com

O Portal Nova Era é um avançado site de relacionamentos, onde
cada membro pode compartilhar seu potencial intelectual, lendo
e escrevendo sobre os mais diversos artigos esotéricos,
espiritualistas. Convido você a participar do Portal Nova Era e
também em nossa rede social Facebook e Twitter.
OBS: Se gosta de escrever, convido a ser um colunista e publicar
no
Portal,
informações
pelo
e-mail:
muriloalvarenga@portalnovaera.com.br
Compartilhe, participe, divulgue.
Sou representante da revista O MUNDO MAÇÔNICO para
Minas Gerais.
As lojas que quiserem publicar seus eventos deverão enviar
as fotos com respectivos textos para mualvare@gmail.com,
também poderão fazer assinaturas e anúncios.
Quaisquer dúvidas me contate.

Empreendedores, contate para: trabalhar conosco em nossos empreendimentos.
Empresários consulte sobre nossos produtos e serviços e como fazer sua marca ficar visível.
Agradeçemos por sua cooperação, colaboração, indicação, divulgação de nosso trabalho.
Desejando a todos que o G:.A:.D:.U:. os cubra com o manto de paz, harmonia, prosperidade e saúde
conforme os méritos de cada irmão e familiares, grato pela fraternidade e amor universal.
De Pé e a Ordem com um TFA.
M:. M:. Murilo Alvarenga – Placet 13780
Coordenador Estadual para MG pela ANEEM BRASIL (www.aneembrasil.com.br )
Solicito permissão ao Eminente Grão Mestre Irmão Amintas de Araújo Xavier, para que este material
possa ser divulgado as lojas jurisdicionadas.
Wilton Franklin
Venerável Mestre
(31) 9672.7890 / 3371.1651 - Skype: muriloalvarenga - Gtalk: mualvare - MSN: mualvare@hotmail.com

