
 17. 3. - 18. 3. 2022

HOTEL ŠPIK 4*

GOZD MARTULJEK

 
IZOBRAŽEVALNO DRUŽABNO SREČANJE

PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK

KOTIZACIJA:

180 EUR/OSEBO

150 EUR/OSEBO (brez nočitve)

- 1x nočitev v dvoposteljni sobi
- zajtrk, večerja

- pogostitev med odmori
- uporaba bazena
- razvajanje v savni

DODATNE INFORMACIJE:

W: www.iz-znanje.si/spik

E: info@iz-znanje.si        

T: 041 604 175 (Martina)

041 696 599 (Karla)

DOPLAČILA:

- nastanitev v enoposteljni sobi 20 EUR
- masaže in druge terapije

AKONTACIJA:

prijava je potrjena s plačilom akontacije 
80 eur 

Podatke za plačilo akontacije

prejmete s potrditvijo spletne prijave. Vzem' si čas!
Vzem' si čas!

Vzem' si čas, da pobegneš stran,

vzem' si čas, da uživaš dan,

vzem' si čas, da vdihneš zrak,

nared' en dan drugačen, 

da ne bo enak.

 

Vzem' si čas, da si rečeš smem,

vzem' si čas dodada dudadadej,

vzem' si čas in pozab' na vse,

'posluši' tole pesem, zate je…

(Anu)

Pomembna informacija:
Podjetnice, ki imate sedež v Grosupljem oziroma
poslovne ženske, ki ste zaposlene v podjetjih (do 50
zaposlenih) s sedežem v Grosupljem, imate lepo
priložnost, da vam OOZ Grosuplje povrne del
plačane kotizacije na osnovi Javnega razpisa za
povračilo individualnih izobraževanj. Razpis bo
objavljen v mesecu oktobru 2022. V okviru naše FB
skupine “Grosupeljske podjetnice in poslovne ženske”
boste o tem zagotovo pravočasno obveščene. Še
več info o razpisu: janez.bajt@ozs.si.



Drage podjetnice in poslovne ženske,

v hitrem tempu vsakdanjega življenja, ko

ste kot 'multipraktik' razpete med

poslovnimi obveznostmi, družino in

ostalim zasebnim življenjem, pogosto

preprosto zmanjka časa za vaše trenutke

sprostitve…

Pobuda grosupeljskih podjetnic in

poslovnih žensk nas je spodbudila, da

smo za vas pripravili sproščeno

izobraževalno srečanje.

Skupaj se bomo po žensko naklepetale,

nasmejale, razmišljale o vplivu različnih

dejavnikov na naše življenje, se

opolnomočile s spodbudami, kako si ga

lahko obogatimo in se razvajale v miru v

dolini pod mogočnim Špikom.

Po končanem srečanju se lahko še:

- razvajate v wellnesu,

- sprehodite po okolici,

- obiščete Kranjsko Goro,

- še nekaj časa uživate v lepotah

   pod mogočnim Špikom.

OKVIRNI PROGRAM 

IN SPLETNA PRIJAVNICA:

https://www.iz-znanje.si/vzem-si-cas-2022/

Vse to z namenom, da se dobre volje in

napolnjene z novo pozitivno energijo

vrnemo v vsakdanje okolje.

Število udeleženk je omejeno.

Za vse dodatne informacije smo vam z

veseljem na voljo.

Lepo povabljene - veselimo se vaše

družbe. :)

Martina Š. Čož in Karla Oblak

 


