III Бизнес Уикенд на Корал клуб
19 – 20 март 2016, Бургас
Цели на семинара:
 Да се запознаем с всички нови тенденции в развитието на
компанията, да ги обсъдим и проектираме в своите съвместни
планове
 Да споделим и обменим опит
 Да чуем историите на успешни хора
 Да придобием знания и умения, важни за успешното ни развитие
в компанията
 Да се заредим с енергия и нови идеи за своя бизнес
 Да се позабавляваме заедно

Условия за участие:
 Постигната квалификация Директор поне веднъж до февруари
2016
или
 150 точки личен обем общо за декември, януари и февруари

Програма:
ПЕТЪК, 18.03
18:30-20:30 Концепция на здравето на Корал клуб
представена от д-р Татяна Николова
Хотел България, зала Компас; ул. Александровска 21
Вход: 5 лв.

СЪБОТА, 19.03
10:00-10:30 Регистрация
10:30-13:00 Семинар

НЕДЕЛЯ, 20.03
09:30-13:00 Семинар

13:00-14:00 Почивка за обяд
14:00-17:30 Семинар
17:30-18:30 Лидерски съвет
Подробната програма на семинара ще бъде обявена в средата на февруари.

На сцената:
 Ще получат своите значки всички, постигнали нова
квалификация до февруари 2016 г.

Цени:
Само участие в семинара – 30 лв.
Участие в семинара + нощувка в хотел Аква:
1 нощувка + участие в семинара
В двойна стая
В единична стая
2 нощувки + участие в семинара
В двойна стая
В единична стая

Цена
56 лв.
75 лв.
92 лв.
130 лв.

Цените включват закуска, ползване на СПА, безжичен интернет.
Повече за хотела можете да научите на: http://burgas.aquahotels.com/

Срокове:
 Краен срок за изпълнение на условията и записване:
26-ти февруари
 Краен срок за подаване на заявления за получаване на значки:
19-ти февруари

Плащане:
 50% от стойността до 7 дни след записването
 Краен срок за плащане на цялата сума: 26-ти февруари

За записвания и плащане:
Виолета Стефанова, Сребърен директор в CCI
0879/65 02 64
032/67 33 72
violeta.stefanova.54@gmail.com
skype: violeta_stefanova1

Банкова сметка:
Банковата сметка ще бъде обявена през януари.

Организатор:
Милена Иванова, Брилянтен директор в CCI
0885/073 069
0894/300 665
milena_vaskova@yahoo.com
skype: milena_vaskova
Facebook: Milena V. Ivanova

Главен организатор:
Татяна Николова, Бронзов майстор в CCI

Очакваме Ви!

