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Targi rozwodowe dotarły do stolicy
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Test na ojcostwo: 1,8 tys. zł. Śledzenie męŜa przez jeden dzień: 2 tys. zł. Bezproblemowy
rozwód: bezcenne.
W niedzielę odbyły się pierwsze w Warszawie i drugie w Polsce
Targi Rozwodowe. Przyszli rozwodnicy mogli zasięgnąć na nich nie
tylko porady prawej, ale dowiedzieć się, jak zrobić test na
ojcostwo oraz jak sprawdzić, czy ukochany albo ukochana nie ma
kogoś na boku.
– Robienie badań DNA z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. Tylko w ubiegłym roku zrobiliśmy ich ponad pięć
tysięcy – przyznaje Małgorzata Zemła, konsultant ds. medycznych
firmy Test DNA.
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*Na targach moŜna było
bezpłatnie dowiedzieć się, jak
skutecznie się rozwieść

+zobacz więcej

Zgłaszają się do nich przede wszystkim męŜczyźni, którzy chcą
sprawdzić, czy dziecko, które wychowują, jest rzeczywiście ich. Ale
wśród klientów są teŜ panie, które chcą się dowiedzieć, z kim mają
potomstwo.
Firma zapewnia, Ŝe wykonanie testu w stu procentach wyklucza
ojcostwo i w ponad 99 je potwierdza. Za tę wiedzę trzeba jednak
sporo zapłacić: od 1,2 tys. zł do nawet 1,8 tys. zł.

Kosztowne jest teŜ zaangaŜowanie agencji detektywistycznej. Za dzień pracy prywatnego
Sherlocka Holmesa trzeba zapłacić ok. 2 tys. zł. Jak wygląda badanie lojalności partnera?
– Chodzimy za nim przez 24 godziny na dobę. Często się zmieniamy, tak by osoba śledzona nas
nie rozpoznała – tłumaczy Jarosław Manastyrski, detektyw z agencji Nemezis. Osoba, która
skorzysta z usług tej firmy, moŜe liczyć nie tylko na pełną dokumentację zdjęciową, ale teŜ
nagrania audio-wideo. Detektywi są w stanie sprawdzić takŜe, czy partner nie zataja źródeł
dochodu.
Choć porady na targach były bezpłatne, nie cieszyły się duŜym zainteresowaniem. – Być moŜe
wynika to z naszej kultury. Trudno opowiadać o intymnych sprawach nowo poznanym osobom –
mówi jeden z wystawców.

Dodaj swoją opinię
śycie Warszawy
Doradztwo finansowe

Finamo. Doradcy od dobrych decyzji. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

Porównanie Lokat

Bezpłatnie porównaj lokaty w 24 bankach. Zapraszamy!

Kredyt hipoteczny

Na zakup wymarzonego mieszkania oferujemy Kredyt Domowy!

Adkontekst

śadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie moŜe być powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym takŜe elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo
na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym takŜe zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek uŜycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i moŜe być ścigane prawnie.
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