
 

 

 

 

 

 

 

 

MÁTE MOŽNOST: 

 

1. Zúčastňovat se Podnikatelských snídaní v Krnově 

- jako podnikatel osoba právnická nebo fyzická 

podnikatelské večeře 11. 9. 2015 s koncertem folkové skupiny 4ZDI – za 300,- Kč. 

Tato večeře je „položením základního kamene“ ke konání originálních Podnikatelských 

snídaní v Krnově. 

Výhodou je: dáte o sobě vědět, možnost aktuálně sdělovat novinky ve své činnosti, 

navázání nových obchodních kontaktů, vzdělávání, semináře, podílet se na zlepšení 

podnikatelského prostředí ve svém okolí. 

 

     - jako veřejnost   

Koncert folkové skupiny 4ZDI a divadelní šot – za 90,- Kč. 

Lístky je možné již zakoupit v předprodeji v Agentuře Beruška, Sv. Ducha 2279/7,  

794 01 Krnov. 

Výhodou je: hezký umělecký zážitek. 

 

 

2. Představit se na prezentační akci Slet podporující české výrobce a poskytovatele 

služeb  

      -jako podnikatel osoba právnická nebo fyzická. 

Výhodou je: oslovit velké množství potencionálních zákazníků na jednom místě, mít 

možnost s nimi komunikovat osobně s bohatým programem. 

 

 

3. Zúčastnit se akce Slet: a) jako podnikatel na seminářích  

                             b) jako veřejnost na seminářích a ostatních částech programu 

Výhodou je: získání zajímavých informací pro obohacení jak pracovního  

tak i soukromého života a načerpání inspirace. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stát se členem Okresní hospodářské komory Bruntál  

- jako podnikatel osoba právnická nebo fyzická  

Výhodou je: čerpání aktuálních informací, využití poradenské činnosti, podílet se na 

zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, nové kontakty, vzdělávání. 

 

 

5. Stát se členem UNIHOST Ostrava, Sdružení podnikatelů pohostinských, 

stravovacích a ubytovacích služeb.  

- jako podnikatel osoba právnická nebo fyzická podnikající v pohostinských, 

stravovacích a ubytovacích službách 

Výhodou je: mít kde čerpat dostupné informace v oboru své činnosti a tím zkvalitnit své 

služby, zefektivnit svoji práci, ušetřit čas, mít se s kým poradit v otázkách souvisejících 

s vaším oborem. 

 

 

6. Stát se součástí Českého systému kvality služeb 

- jako podnikatel osoba právnická nebo fyzická podnikající v pohostinských 

stravovacích a ubytovacích službách, v oblasti cestovního ruchu 

Výhodou je: Váš podnik může získat exkluzivitu, mít něco výjimečného, co nemají 

ostatní. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

S pozdravem a přáním hezkých dní 

Elena Čipcová, Agentura Beruška, Spolek Beruška sedmitečná 

 


