2017-07-09

BPW Nyhetsbrev nr 1 2017 från ordförande BPW Sweden

Prenumerera

Dela

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Inbjudan att åka med till Tallin och fira BPW
Estlands 25 årsjubileum med intressant
konferens och nätverkande
Möjlighet att få ett bidrag för att
åka med till Tallin!

Rooms in
Radisson Blu

Vi har fått en inbjudan från BPW Estland att delta i
deras 25-årsjubileum och kongress i november. Från

Hotel Olümpia
are for the

Sverige är vi flera som planenrar att åka. Därför vill vi i
förbundsstyrelsen påminna om möjligheten att få ett

friendly price
for the guests

ekonomiskt stöd från BPW Sweden att åka. Vi har 10
000 kr i vår budget för 2017 som inte är nyttjade. Vi
beviljar max 5000 kr per person till en internationell

of BPW
Estonia.

aktivitet i år där Tallin kan vara en möjlighet. Ansökan
skall ske via bifogat formulär, som undertecknas av

90 EUR (for 1
or 2 persons,
includes
breakfast and
usage of Club

lokal klubbs ordförande. Ansökan skall vara inne
senast 15 september 2017. Förbundsstyrelsen
beslutar utifrån ansökan vem som får stödet.
Vi som åker kommer att samordna vårt resande. Idag
kostar flyg från Göteborg t o r ca 1 600 kr.
Hotellövernattning i dubbelrum 3 nätter max 2000 kr.
Kongressavgift ca 1200 kr.
Ju tidigare du bestämmer dig ju lägre pris på resan.
Frågor besvaras av
elisabeth.wagner@industriforum.se alt 0733 244 965.

Standard room

26 Health
Center from 7
am - 11 am)
Superior room
110 EUR (for 1
or 2 persons
includes
breakfast and
usage of Club
26 Health
Center from 7
am – 10 pm)

BPW Estonia is delighted to invite you to celebrate with us
BPW Estonia’s 25th Anniversary on November 11, 2017 in
Tallinn, Estonia.
http://gantrack5.com/t/v/0_MTM1MDQ0MjA1NTQ3Mg==/
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Program
November 10, 2017
11.00 visit to Lenne OÜ http://www.lenne.ee/home/
Estonian brand of children’s outwear
13.00 lunch
14.00 visit to Testlio OÜ https://testlio.com/
Estonian start-up company carrying out testing of different
mobile apps
15.30 – 17.30 – guided tour in Tallinn Old Town
19.00 dinner in Tallinn Old Town with BPW Estonia
members

November 11, 2017
11.00 – 16.00 Conference BPW Estonia - 25 (the Program
will be sent in September)
18.00 – 24.00 Gala Night
Election of the Woman of the Year 2017, Young Woman
Entrepreneur 2017
November 12, 2017
11.00 Picnic in the Marimetsa Bog
http://www.laanenigula.ee/marimetsa-raba (organized bus
transport to the bog and back)

Participation fee – 120 EUR (this is the estimated
price for events from 10.-12.11.2017, the exact cost of
participation will be sent together with the Conference
Program in September)
Please transfer the participation fee to BPW Estonia
account before October 11, 2017 (the exact price will
be specified in September)
Bank account - BPW Estonia MTU - IBAN:
EE851010052032732009
Bank: AS SEB Pank Tornimäe 2, Tallinn BIC/SWIFT:
EEUHEE2X
RSVP until 20.09.2017 by e-mail: president@bpwestonia.ee

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
http://gantrack5.com/t/v/0_MTM1MDQ0MjA1NTQ3Mg==/
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Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://gantrack5.com/t/v/0_MTM1MDQ0MjA1NTQ3Mg==/
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