ZVEZA KLUBOV POSLOVNE ODLIČNOSTI
SLOVENIJE
Ženstvena Ženska, močna in mila,
s sijajem in iskricami v očeh,
zdrava in srečna, dostojanstvena in sproščena,
uspešna in zadovoljna,
spreminja svoj in svet drugih na bolje.
Drage kolegice, vzemite si

DAN ZASE
in pridite v družbo izjemnih Žensk.

Barbara Pinter Zupančič

Taja Albolena

Margareta Ana Bole

bodo z vami delile svoje znanje in izkušnje.
Anja Strajner bo s svojim izjemnim glasom obogatila podelitev Zveznih priznanj
našim članom za njihovo zavzetost in posebne dosežke pri delu v našem združenju.

Anja Strajnar

Srčno vas vabim na 3. Dan Zveze,
ki bo v soboto, 10. 10. 2020, s sprejemom ob 9.00 uri
v hotelu Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje
Kosilo v restavraciji Jezero, Cesta Simona Blatnika 23, 3320 Velenje

Suzi Asfour
predsednica
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Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije

Časovnica:
9.00
9.30
10.00
11.00
11.15
12.15
12.30
13.30
13.45
14.00
16.00
17.00
17.30
18.00

sprejem udeleženk
coffea corner
pozdravni nagovor
Moč in milina - ženstvenost v poslovnem okolju
odmor
Ženska s svojim sijajem spreminja svet
odmor
Ženska, da te kap
Luna in joga obraza
odhod z busi do restavracije
kosilo
Podelitev priznanj
z glasbenimi vložki
torta in penina
zaključek z zahvalo
odhod

Hotel Paka
Suzi Asfour
Barbara Pinter
Zupančič
Taja Albolena
Margareta Ana Bole
Alenka Surlan
restavracija Jezero
Hotel Paka
Anja Strajnar
Hotel Paka

Napotki:
NIJZ nam je izdal pozitivno soglasje za izvedbo dogodka. A da zadostimo
vsem njihovim zahtevam, bomo dan zveze izpeljali na 2 lokacijah, in sicer:
 Izobraževalni in kulturni del dneva v kino dvorani hotela Paka s 250
sedeži, tako da bo vsak drugi sedež prost.
 Kosilo v restavraciji Jezero, kjer bodo postavitev miz in stolov ter
postrežbo hrane pripravili po priporočilih NIJZ.
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Nadalje moramo upoštevati:
 Nošenje (obvezno) mask v zaprtih prostorih.
 Stalno vzdrževanje fizične razdalje med obiskovalci 1,5 m.
 Higiena rok in kašlja.
 Čiščenje in razkuževanje površin (poskrbita hotel in restavracija).
Prijave:
zbiramo do 5. 10. 2020 oz. do zapolnitve mest. Na voljo jih je
cca. 110 mest.Pogoj za udeležbo je plačana članarina za leto 2020
do 15. 9. 2020 in odveden delež na TRR Zveze. Višina participacije
je 25 EUR.
Cena vključuje:
 avtobusni prevoz
 zajtrk
 coffea corner čez celoten dan
 kosilo z eno pijačo (2dl soka ali vina)/osebo
 3 predavanja
 podelitev priznanj z glasbenimi vložki
 in še kakšno presenečenje…
Organizirani bodo avtobusi iz smeri:
 S. Primorska
 Prlekije
 Bele Krajine
Organizacijsko ekipo sestavljajo:
 Suzi Asfour
 Maja Fink
 Nataša Poljanec
 Petra Arnež
 Vesna Medle
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Prijave zbira klubska predsednica, ki jih posreduje predsednici Zveze na:
suzi.asfour17@gmail.com
Vljudno vas prosim, da zbirate podatke udeleženk kot jih
zahteva NIJZ:
Ime in priimek, telefon, naslov in e-naslov.
Meni pa pošljite le ime in priimek udeleženke. Vaše sezname z
vsemi podatki udeleženk pa imejte za vsak slučaj zraven.

Drage kolegice, poskrbeli bomo za vašo varnost in dobro počutje. Ne glede
na nekatere omejitve, ki jih moramo upoštevati, se bomo spet imeli lepo.
Veselim se čudovitega dneva in druženja z vsemi vami.

Suzi Asfour,
predsednica Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije
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