Trends of beauty - Gradec
Sejem lasne kozmetike, kozmetike, kože,
manikure, pedikure, masaže…

Gradec,

18. - 19. 04. 2015

NAROČNIK: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev
Kontakt na OZS: Vlasta Markoja, Sekretarka sekcije frizerjev 01/5830 571 ali vlasta.markoja@ozs.si

ODPIRALNI ČAS: nedelja od 10.00 – 18:00

PATRICK CAMERON na odru v Gradcu!
Legendarni Patrick Cameron s svojo kolekcijo "PINK – the easy collection« bo na odru v Gradcu 19.4.2015
ob 12.00 uri. Prikazal bo kako enostavno in kreativno lahko spenjate dolge lase ter kako donosne so lahko te
pričeske za vaš salon. Več o sejmu najdete na www.hair-messe.at

ODHOD: nedelja, 19.04.2015 (1 dan, avtobus Ljubljana-Celje-Maribor-Gradec)
ČAS POTOVANJA: 1 dan
LOKACIJA: MESSETURM, Messeplatz 1 Graz
Zadnji rok za prijavo: 07.4.2015 oziroma do zasedbe prostih mest na agencijo Galileo 3000
RAZSTAVLJAVCI: cca 359 razstavljavcev iz Evrope in ostalih držav
ODHOD AVTOBUSA OB:

07:00 uri izpred Hala Tivoli Ljubljana (zbor ob 6.45 uri)
08:00 uri izpred Dvorana Zlatorog Celje
09:00 uri izpred Avtobusne postaje Maribor, Mlinska ulica
PREVOZNIK: Promet Mesec, Mercedes 48+2 sedežev
VODNIK: Branka Krpan, vodnik z licenco

PROGRAM POTOVANJA: 1. DAN, Ljubljana – Celje – Maribor - Gradec
Ob 7.00 uri je odhod avtobusa je iz Ljubljane (zbor ob 6.45 uri). Po prihodu na graško sejmišče obisk sejma v času od 10.00 do
17.00 ure - strokovni del. Na željo udeleženk je možen ogled Gradca v času 15.00 do 17.00 ure in nato skupni povratek ob cca
17:00 uri po ustaljeni poti proti domu s prihodom v Ljubljano v poznih večernih urah.

CENA: članom Sekcije frizerjev pri OZS, ki imajo poravnano članarino del stroškov krije Sekcija frizerjev
 40 € na osebo pri najmanj 30 prijavljenih, za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 17 € + vstopnica
 30 € na osebo pri najmanj 40 prijavljenih, za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 13 € + vstopnica
VSTOPNICA v predprodaji 8 €, (na licu mesta na sejmišču je cena 12 €)
Kodo za nakup vstopnice se lahko dobi le z registracijo on line na spletni strani www.hair-messe.at. Obisk in nakup
sejemskih kart po veljavni ceni je dovoljen samo profesionalnim delavcem v frizerstvu in kozmetiki z dokazilom, na podlagi
vizitk ali kopije potrdila iz AJPES-a.

Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in stroški voznika, vodenje, obvezno
zavarovanje potnikov, 22% DDV in stroški organizacije potovanja.
ŽELIMO PRIJETNO POTOVANJE
Ljubljana, 26.2.2015

Turistična agencija Galileo 3000
Branka Krpan: gsm 041/662488

Spoštovani!
Prijave, ki morajo biti pisne, sprejemamo do 7.4.2015 oziroma do zasedbe prostih mest po faxu št:
02/2350509 ali e-pošti branka.krpan@galileo3000.si Prijavite se lahko po priloženi prijavnici. Namesto
prijavnice lahko pošljete tudi naročilnico ali e-mail, ki mora vsebovati točen naslov podjetja, ID za DDV,
e-mail, telefon, ime in priimek udeležencev in podatek, ali je podjetje član Sekcije frizerjev pri OZS ter
izjava ali ste zavezanec za DDV ali ne. Prednost pri prijavi imajo člani Sekcije frizerjev pri OZS.
Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo. Približno sedem dni pred odhodom prejmete
podrobnejše obvestilo o potovanju na vaš e-poštni naslov.

PRIJAVNICA Trends of beauty, GRADEC, 1 dan, avtobus

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA/EV:


________________________________________



________________________________________



________________________________________

ODHOD: (obkrožite)

a) Ljubljana
b) Celje
c) Maribor

VSTOPNICA: registracija za vstopnico:
(ustrezno obkrožite)

ODHOD: 19.4.2015, nedelja

Prijavnico lahko najhitreje pošljete po faksu
na številko: 02/235 05 09 ali po e-mailu:
branka.krpan@galileo3000.si
Rok za prijavo je 7.4.2015 oziroma do
zasedbe prostih mest!
Prednost pri prijavni imajo člani Sekcije
frizerjev pri OZS!
Branka Krpan: GSM 041/662488

a) on line sami
b) vstopnico po ceni 8 € vam uredi agencija za vse,
ki se bodo prijavili do 7.4.2015.

Podatki za izstavitev računa:
Naziv podjetja/s.p. plačnika:_____________________________________________________________
Član Sekcije frizerjev pri OZS

DA / NE (obkrožite) Št. kartice Mozaik podjetnih___________________

Naslov: _________________________________ Pošta in kraj:________________________________
Telefonska številka:_________________________e-naslov___________________________________
Davčna številka/ID za DDV: _________________________Zavezanec za DDV

DA / NE (obkrožite)

Datum prijave: ______________________ Podpis oziroma žig naročnika:_______________________

Namesto prijavnice lahko pošljete tudi naročilnico ali e-mail naročilo!
V vseh primerih morajo podatki vsebovati točen naslov podjetja, ID za DDV, e-mail, telefon, ime in priimek
udeležencev in podatek, ali je podjetje član Sekcije frizerjev pri OZS ter izjavo ali ste zavezanec za DDV ali ne.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA Turistične agencije Galileo 3000 so sestavni del programa.

