PIERWSZA KONFERENCJA PRODUKTOWA OKG
27. 8. 2016 – BRNO – Hotel AVANTI
BĄDŹ UCZESTNIKIEM TEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA!
Wystąpią czołowi eksperci z branży: mgr. inż. Karel Rezek i RNDr. Lubomír Meravý, Csc.
PROGRAM DOPOŁUDNIOWY:

Dla Partnerów OKG wstęp za okazaniem wejściówki.
Dla osób zaproszonych przez Partnerów OKG wstęp wolny na pierwszą część programu.
9:30
10:00
11:00
11:15
12:30
13:00

Otwarcie sali, drink powitalny
Przedstawienie firmy OKG: Produkty + Szansa dla każdego + Styl życia z OKG
Przerwa: odpowiedzi na pytania, możliwość rejestracji + zakupu wejściówki
Gość specjalny Pan mgr. inż. Karel Rezek: O produktach trochę inaczej
Podstawy sukcesu + wyróżnienie liderów, losowanie wspaniałych nagród
Obiad (w cenie wejściówki) - dla Partnerów OKG spełniających warunki uczestnictwa
w programie popołudniowym Presidential Class.
Dla pozostałych Partnerów OKG z wejściówką możliwość dokupienia na miejscu za 150 koron (24 zł)

PROGRAM POPOŁUDNIOWY PRESIDENTIAL CLASS:

Wstęp: dla Partnerów OKG na pozycji KW (lub wyżej) zakwalifikowanych z OZ 600 pkt. oraz kwalifikujących
się z OZ 1200 pkt. w miesiącach 05 lub 06 albo 07/2016.
14:00
15:15
16:30

Gość specjalny Pan RNDr. Lubomír Meravý, Csc.: Nowy unikatowy produkt MIGRENOUT
Prezes i założyciel OKG Pan mgr. inż. Jiří Krčál: Jak osiągnąć niezależność finansową?
Przewidywane zakończenie konferencji

Podczas trwania Konferencji będzie zapewniona opieka nad małymi dziećmi (powyżej 1 roku)!

Cena wejściówki: promocyjna 100 koron (15 zł)
do dnia 22. 8. 2016, od 23. 8. 2016 – 200 koron (30 zł).
Opłatę za wejściówkę można również uiścić na miejscu.
Zamówienia na wejściówki należy składać: telefonicznie: +48 508 565 805, emailem: info@okg-family.pl
lub u swoich Sponsorów.

WŚRÓD POSIADACZY WEJŚCIÓWEK ZOSTANĄ ROZLOSOWANE NAGRODY!
Dojazd komunikacją miejską do hotelu Avanti w Brnie, ul. Střední 61 (www.hotelavanti.cz)
Tramwaj nr 1:
Jadąc z przystanku przy Dworcu Głównym w kierunku
Řečkovice należy wysiąść na piątym przystanku „Hrncířská”.
Następnie należy skręcić w prawo w ul. Rybniček,
po czym w lewo w ul.Střední – w sumie około 300 metrów
(9 min. jazdy + 10–12 min. na piechotę).

Autobus nr 67:
Jadąc od Dworca Głównego z przystanku koło wiaduktu
w kierunku Jundrov należy wysiąść na szóstym przystanku
„Sportovní”. Teraz należy przejść na drugą stronę ulicy
i jeszcze dalej około 200 m (10 min. jazdy + 5 min. na piechotę).

