[Zadejte text.]

Pozvánka Setkání podnikatelek
Vážené dámy, rádi bychom opět uskutečnili naše další setkání českých a saských
podnikatelek, které proběhne ve dnech:

9. – 10. listopadu 2012 v Liberci a jeho okolí
Tato neformální setkání jsou základem spolupráce, výměny zkušeností, navázání nových
kontaktů mezi podnikatelkami Euroregionu Nisa.

9. 11. 2012
08:00

Odjezd saských podnikatelek ze Žitavy autobusem do Liberce
IHK Geschäftsstelle Zittau - Bahnhofstr. 30, Zittau

08:45

Sraz a přistoupení českých podnikatelek
Parkoviště „Na Rybníčku“ – křižovatka ulic 1. máje a U Nisy

09:00

Pivovar Konrad ve Vratislavicích
Prohlídka s ochutnávkou . Provede Ing. Petr Hostaš, ředitel a sládek

11:00

Prohlídka Oční kliniky Liberec
Provede Doc. Mudr. Korynta
www.ocniklinikaliberec.cz

12:00

Oběd – Villa Bílý Mlýn
www.bilymlyn.cz

13:30

Návštěva DIVIZNY – Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec
Program na zpracování vlny
www.divizna.eu

15:30

Návštěva ZOO – koťata bílých tygrů
Přednáška zoologa o chovu
www.zooliberec.cz

16:30

Jízda historickou tramvají
www.dpmlj.cz

17:30

Ubytování a večeře
Neformální posezení podnikatelek
www.farmavysoka.cz

[Zadejte text.]

10. 11. 2012
09:00

Snídaně

09:30

11:30

Prohlídka stájí s výkladem
Možnost jízdy na koni
( kůň veden odborným personálem )
Oběd

12:00

Závěrečné hodnocení a odjezd

Setkání je organizováno v rámci projektu „Dvě země – jeden hospodářský prostor“,
spolufinancovaného z programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko.
Využijte tento způsob neformálního setkání k navázání spolupráce a zašlete nám zpět
potvrzení účasti nejpozději do 30. 10. 2012 na e-mail formanova@ohkliberec.cz. Veškeré
dotazy rádi zodpovíme na stejném e-mailu nebo na tel. čísle 485 100 148, mobil
602 716 130.
Další informace o projektu a možnostech kooperace naleznete také na:
www.DveZeme.eu/www.ZweiLander.eu/www.OhkLiberec.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Okresní hospodářská komora Liberec
Obchodní a průmyslová komora Drážďany, pobočka Žitava

Příloha: Potvrzení účasti

[Zadejte text.]

Potvrzení účasti:
Zúčastním se sama

ano / ne
ano
Zúčastním se s kolegyní / ano / ne
kolegyněmi
Jméno a příjmení

firma

Jméno a příjmení

firma

Jméno a příjmení

firma

V případě zájmu o jízdu na počet osob
koni
(15 minut , kůň veden
odborným personálem)
Poznámka

