
 
 

Kedves Cégvezető! 

Reméljük stressz-mentesen indult az Ön és kollégái számára is 2019 utolsó hónapja, és még 

kiegyensúlyozottabban fog folytatódni. 

A december általában a megnyugvás, az elengedés a csendes meghittség hónapja.  

A Váci Mihály Kulturális Központ is igyekszik hozzájárulni az ünnep kellemes hangulatához. 

Mi is az, amiben szervezetünk segíteni tud Önnek és cégének most decemberben? 

 

1) 2020-ban indítjuk útjára az „UTAZÁS A SIKER VILÁGÁBA!” című 

tréningsorozatunkat, melynek első témája a stresszkezelés. 

Ha Ön is örömmel vágna a saját izgalmas utazásába, és vértezné fel önmagát vagy akár 

munkatársait a kiegyensúlyozott, nyugodt élet kialakításához szükséges gyakorlati és 

azonnal használható eszközökkel, tegye meg már most az első lépést.  

Foglalja le azonnal az Ön és munkatársai helyét a 2020 januárjában megrendezésre 

kerülő, de 2019 decemberében kedvezményesen megvásárolható stresszkezelő 

tréningünkre. Legyen 2020 az Ön és kollégái éve, szóljon ez az év az Önök változásáról 

és sikereiről! 

2) 2019. december 14-ig karácsonyi vásárunkban további kötelezettségek nélkül, 

ajándékba kapja, és térítésmentesen érheti el 4 órás stresszkezelő mini tréningünket, 

melyben 3 olyan stresszkezelési technikát fedünk fel Ön előtt, amelyek használatával 

az élete békésebb, harmonikusabb mederbe terelődhet, pont úgy, ahogyan Ön akarja, és 

amely jó ajándék lehet önmagának, munkatársainak vagy üzleti partnereinek. 

 

NE HABOZZON, CSELEKEDJEN MÉG MA!  

NE HAGYJA VESZNI E RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYES 

LEHETŐSÉGET! 

KÉPEZZE MUNKATÁRSAIT ÚGY, HOGY PÉNZÉVEL IS 

TAKARÉKOSKODIK! 



Részvételi díj 2019 decemberében 38 000 Ft + ÁFA (48.260-, Ft/fő) listaár helyett, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Az akció 2019. december 14-én, szombat 

14:00 óráig tart! 

most csupán bruttó 33.872-, Ft/fő  

tehát  

30%-os kedvezménnyel,  

azaz 

15.000-, forinttal olcsóbban 

 vásárolhatja meg  

„Stresszkezelő mesterkurzus”-unkat,  

mely kétnapos, 16 órás stresszkezelő 

tréninget, és egy csoportos utánkövető 

coachingot foglal magában. 



Szóval, ez most olyan első osztályú üzleti ajánlat, amilyet csak igen-igen ritkán kap az ember! 

Ragadja meg MOST az alkalmat, amíg még nem késő! 

 

 

NE FELEDJE, AJÁNDÉKBA KAPJA!   

Küldje el jelentkezését legkésőbb 2019. december 14-ig! 
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                      SIESSEN DÖNTENI! 

                       AZ AJÁNLAT HAMAROSAN LEJÁR! 

 

2019. december 18-án (szerdán), további 

kötelezettségek nélkül 4 órában 

térítésmentesen megízlelheti stresszkezelő 

tréningünk hangulatát, miközben 3 olyan 

módszert is felfedünk Ön előtt, amely 

azonnal segítséget nyújthat stresszes 

időszakokban. 


