8. apríl 2017

DoubleTree by Hilton
Hotel Bratislava

Organizačné pokyny
•
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Príchod na konferenciu a registrácia od 7.30 hod.
Tento rok sme pre ranné vtáčatá pripravili program v oboch workshopových sálach ešte pred oficiálnym otvorením konferencie, oba
so začiatkom o 8 hod.:
1. ranná jóga s Fredym Aisy, ktorý si pre vás pripravil ranné prebudenie v sále žena.sk (sála č.2). Prineste si prosím so sebou vlastnú
podložku alebo uterák, ak vám prekáža cvičenie na koberci.
2. workshop Každá žena je bohyňa s Luciou Palšovou, ktorý bude vo sále č.3.
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Oficiálne otvorenie a začiatok konferencie s Adelou Banášovou je o 8.30 hod., začíname presne ☺.
Pri registrácii dostanete vstupný balík, ktorý bude obsahovať: brožúru s informáciami o konferencii s voľnými listami na poznámky,
pero, pramenitá vodu Lucku, jogurtový nápoj od Danone a partnerské materiály.
Parkovanie je možné v podzemnej garáži za 1 Eur/hod., alebo v okolitých uličkách.
Pri registrácii dostanete náramok, ktorý Vám umožní vstup na všetky prednášky, poradenstvo a mentoring. S náramkom môžete
kedykoľvek odísť keď potrebujete a neskôr sa vrátiť späť.
Prednáška Naomi Aldort bude tlmočená. V prípade, že máte záujem o tlmočenie, budete si môcť zapožičať za poplatok 4 EUR
tlmočnícku staničku. Poplatok 4 EUR je možné uhradiť priamo na mieste registrácii.
Do poradenskej zóny sa bude možné prihlasovať priamo na konferencii. Pripravili sme pre vás: koučing s tímom emočných rovníc
alebo Vierou Králikovou, gynekologickú poradňu s dojčiacim kútikom Exeltis, poradenstvo ohľadom kváskovania s Naty Žúrekovou
Štefkovou, poradenstvo s Akadémiou prvej pomoci a vizáž a líčenie s Luciou Al Jundi a jej tímom. Hostesky Vám poradia, kde ich
nájdete a všetky informácie o poradenstve nájdete u nás na webe.
Už ste využili našu NOVINKU – speed mentoring? Stále je tu možnosť prihlásiť sa k našim mentorkám, ešte máme pár miest voľných.
Prihlasuje sa vopred a tu je stručný návod ☺ .
Na našom webe zrolujte do sekcie mentorky. Zvoľte si mentorku, ktorá Vás zaujala a kliknite na ňu. Otvorí sa podstránka. Vľavo je rýchla registrácia.
Každá mentorka má len 9 voľných miest. Pre registráciu si pripravte číslo svojej vstupenky. Z kapacitných dôvodov je možné využiť na jednu
vstupenku len jeden speed mentoring. Užite si štart k svojej novej ja ☺. V prípade, že sa vám nedá k mentorke prihlásiť, žial je už obsadená.
Informácia pre VIP vstupy: Večerná talkshow s Adelou Banášovou bude začínať o 19.30 hod.
V prípade, že sa počas dňa rozhodnete zostať aj na večernú talkshow s Adelou a jej hosťami (Katarzia a Daniel Dangl), lístky si bude
možné zakúpiť na mieste. Viaceré ste sa nám ozvali, ze večer chcete zobrať aj manžela/partnera, áno, je to možné ☺.
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V deň konferencie bude možnosť zakúpiť si obedové menu,
a to priamo pri registrácii do 9.30 hod.
Počet obedov je z kapacitných dôvodov hotela obmedzený na 100 ks
v priestoroch hotela a 120 ks v priestoroch susednej reštaurácie Brick.
Ak sa vám nepodarí zabezpečiť si obed u nás, možností na obed v okolí
je viac, naše hostesky vám v prípade záujmu poradia.

K dispozícii budú dva predajné stánky s občerstvením
poskytované hotelom: štrúdle, crostini pečené, bagety,
pagáče, nealko mix, minerálky, káva a čaj.
V hoteli na prízemí sa nachádza aj reštaurácia Toscana,
ktorá bude otvorená počas celého dňa.

V prípade, že sme na niečo, čo Vás zaujíma zabudli, kontaktujte nás na info@umeniebytzenou.sk.
Saša a Marcela

