PET GROOMING ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC, Z.S.
Vás zve na kombinovaný seminář na témata :

Základy kosmetologie a jak přistupovat k onemocněním, se
kterými se nejčastěji setkáte ve psím salonu
Přednášející: MVDr. Rostislava Fábiková
–
–
–
–
–
–

od roku 1993 se zabývá veterinární dermatologií.
v roce 1995 založila dermatologické oddělení na veterinární klinice Vedilab v Plzni.
je členem Evropské a Americké Asociace Veterinárních Dermatologů.
přednáší na dermatologických kongresech a seminářích, píše odborné články..
pracuje na veterinarnich klinikach v Čechách a v Itálii
je externi konzultantkou Iv San Bernard Grooming Academy

Základy marketingu pro psí salony
Přednášející: Ing. Petr Tupý
–

od roku 2006 se zabývá strategickým marketingovým plánováním, analýzou
obchodních trhů a vedením obchodních týmů

Časový harmonogram:
8:30 - 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 - 17:00

Registrace posluchačů
Jak správně na úspěšný byznys plán
Přestávka
Základy kosmetologie
Přestávka na oběd
Dermatokosmetologie
Diskuze, osobní konzultace a poradenství

O přestávkách a po semináři bude možné nakoupit profesionální vybavení a kosmetiku.

Místo konání: Hotel Oáza, V Chobotě 2112, 251 01 Říčany u Prahy

Uzávěrka registrace dne 10.4. 2016
Množství účastníků je omezené, v případě plného obsazení rozhoduje o účasti datum
přijetí platby!

Pro úplnou registraci členů stačí zaslat platbu s těmito údaji:
• variabilní symbol Vaše členské číslo
• do zprávy pro příjemce Vaše jméno a „seminář kosmetologie“
Pro úplnou registraci nečlenů je nutné dodat tyto údaje emailem:
• Jméno a přijímení
• Adresa
• rodné číslo nebo IČ
• telefonní číslo
• email¨
dále při zadávání platby:
• do zprávy pro příjemce Vaše jméno a „seminář kosmetologie“
• Variabilní symbol rodné číslo nebo IČO
Registrovat se můžete:
- emailem - na adresu: info@pgacr.cz
− telefonicky – na tel. 773455663
Registrační poplatek činí:
• 1000,- Kč pro členy www.PGACR.cz
• 1800.- Kč pro nečleny
( V ceně jsou zahrnuty režijní náklady a CERTIFIKÁT )
Úhradu poplatku proveďte na č.ú. : 2400727443/2010

Těšíme se na Vás!

