
                           

   
 
 
From: Sabau Marius  

Sent: Monday, April 10, 2017 6:42 PM 
To: Florin @ Promo International 

Cc: Alisa @ Promo International, Laura @ Promo International 
Subject: sosire Anglia 

 

Va salutam, 
 

Am ajuns cu bine in Anglia si totul este in regula, si de data aceasta si va multumim pentru toate 
contractele pe care ni le-ati rezolvat. Chiar povesteam cu Ingrid si ii spuneam cat de norocosi am 

fost sa aflam de voi acum 5 ani. Am colaborat cu agentia de 2 ori pentru contracte in Grecia si 
Cipru si de 2 ori pentru contracte in Anglia. Urmeaza America anull viitor :))) 

Despre angajatorul si zona in care suntem acum, numai de bine. Oraselul Moreton in Marsh este 

foarte cochet, are vreo 3000 de oameni. Managerul este un tip foarte ok. Stam intr-o camera in 
staff house peste drum de hotel. Mancarea este ok, cateodata e loc de mai bine, dar no, depinde 

de gusturi. Oricum ne mai cumparam, mai avemsi noi pofte. Am ajuns de aproape 3 saptamani si 
din a doua zi am inceput sa lucram. Eu impart sala de mese cu bucataria, Ingrid e la curatenie si 

cateva ore in bucatarie. Au spus ca ii vor da si ei cateva ore sus in restaurant. Facem vreo 48-50 

de ore pe saptamana ceea ce e excellent.  parca nici nu vrem mai mult. E destul, oricum am 
putea lucra si part time in alta parte, dar poate mai incolo daca va fi cazul. Pentru cazare si 2 

mese platim 38 de lire/saptamana asa cum era in contract si ne dau sa mancam si in zilele libere. 
Ce sa cerem mai mult de atat. Colegii englezi sunt ok, cei mai multi din ei. Ne intelegem foarte 

bine  cu un italian si o fata din Cehia. Ei sunt aici de mai bine de 1 an, dar cred ca vor pleca in 

curand. Vor sa mai schimbe peisajul. Le-am dat datele voastre sa va contacteze. 
Eu sper sa vina cat mai multi romani sa lucreze pentru ca nu se compara cu ceea ce se intampla 

in Romania. Prostia asta cu brexitul nu are nici o influenta asupra noastra. Nici nu prea auzim sa 
se vorbeasca despre asta.   ne bucuram ca v-am urmat sfaturile si am venit din nou in anglia. 

Liniste si pace acum si nu ne facem griji pentru ca stim ca la momentul potrivit ne veti indruma 
cu ce avem de facut, asa cum ati procedat de fiecare data. 

Multumim inca o data pentru tot si keep up the great work !!!! Best agency ever! Multumiri si 

pentru ca i-ati ajutat pe Teo si Cami atat de repede. Am vorbit cu ei ieri si erau foarte bine. Va 
vor scrie si ei in curand, numai sa se mai obisnuiasca cu viata noua de aici. Au spus ca doar in 

vacanta mai merg in Romania pentru familie si prieteni si atat. Adevarul ca e oricand poti lua un 
avion spre Romania, sunt atat de ieftine. Cred ca vom veni si noi un weekend, dar mai incolo, 

cum am facut si anul trecut. 

Spor la munca pentru ca stim ca sunteti din ce in ce mai aglomerati. 
 

Ingrid & Marius 

 


