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Pri príležitosti medzinárodného dňa žien.
Každá žena si zaslúži svoj deň.
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DEŇ ZA ODMENU PRE KAŽDÚ ŽENU

Program WOMAN'S BALANCE DAY 2020 pozostáva zo zaujímavých workshopov na témy zdravie, krása,
pohyb, imidž a móda, sebavedomie, vnútorná spokojnosť a rovnováha. 
 
Počas dňa budú prebiehať viaceré workshopy, diagnostiky, merania, beauty kútiky a individuálne
konzultácie. Sprievodný program doplnia vystavovatelia s prezentáciou svojich produktov a služieb.
 
Detaily programu  konferencie WOMAN'S BALANCE DAY 2020 a možnosť REGISTRÁCIE nájdete na
www.womansbalanceday.sk
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Organizátorom konferencie je eventová agentúra Work in Balance s. r. o., ktorá sa zameriava na
organizáciu podujatí podporujúcich zdravý životný štýl vo firmách.
Vo svojom portfóliu ponúka zabezpečenie a realizáciu Dní a týždňov zdravia, zdravých raňajok do
práce, workshopov varenia ako aj špeciálnych woman's a man´s balance day a rôznych iných dní
prispôsobených aktuálnemu dopytu.
 
Riaditeľka spoločnosti Zuzana Líšková je zároveň výživovou poradkyňou. Svojim klientom ponúka
trvalé riešenie problémov s hmotnosťou a pomáha im dostať ich metabolizmus naspäť do rovnováhy.
 
Sama na vlastnej koži pozná, aké je to byť ženou, matkou, manželkou, podnikateľkou aj kamarátkou.
Vie, že zvládať všetky ženské roly nie je jednoduché, a preto sa rozhodla spájať ženy na podujatí
WOMAN'S BALANCE DAY, dopriať im deň za odmenu a ukázať im ako žiť v rovnováhe.
 
Program WOMAN'S BALANCE DAY 2020 pozostáva z workshopov na ktorých budú mať prednášajúce čas
venovať sa ženám individuálne. Program je zostavený tak, mali možnosť absolvovať všetky workshopy v
časoch, ktoré si sami určía.
 
Počas dňa bude vyhradený čas pre vystavovateľov, kedy nebude prebiehať žiaden program a to ráno pred
eventom od 08:30 - 10:00 a počas obeda od 12:30 - 14:00 hod.  Vystavovatelia a partneri môžu na svojom
stánku ponúkať a prezentovať svoje produkty a služby.
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Mgr. Taťjana Lípecká
event manager
+421 911 719 220
info@workinbalance.sk

Mgr. Denisa Michalčíková
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