Luontaistuoteneuvojaseminaari 14.-15.9.2018
- kullanarvoisia ohjeita asiakaspalveluun ja myyntiin
- seminaari erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutuksen
onnistumisen eväistä
Kohderyhmä:
o Avoin kaikille hyvästä asiakaspalvelusta ja ihmistuntemuksesta kiinnostuneille
o Myyntityötä tekeville
o Kun tavoitteenasi on valmistua Provitan Luontaistuoteneuvojaksi
Tapahtuman vetäjät:
o
o
o
o

MMM Marja Ruuti
Enneagrammikouluttaja, hyvinvointivalmentaja Pauliina Avola
Kouluttaja, valmentaja Riitta Pallasvuo
Valmentaja Pasi Koivunen

Tapahtumapaikka:
o

Finnsin kartano, Omnia/Espoo, Finnsinmäki 6

Lisätiedot:
o
o
o

Pia Rautio
puh. 0400 709588, pia.rautio@provitakoulutus.fi
www.provitakoulutus.fi

Ohjelma (tarkempi luento-ohjelma liitteenä)
perjantaina 10-18.00
lauantaina 10-17.30
Hinta
440 € (sis. alv 24 %)
Jäsenhinta* 390 € (sis. alv 24 %)
*) Hinta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja Luontaistuotteiden Tukkukaupan Liiton jäsenille
Huom! Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Hinnat sisältävät perjantaina: aamiaisbuffet, lounas, päiväkahvi/tee ja iltapala
lauantaina: aamiainen, lounas ja päiväkahvi/tee

Täytäthän alla olevan ilmoittautumislomakkeen. Voit palauttaa sen
sähköpostilla pia.rautio@provitakoulutus.fi
tai postitse: Provita Oy, Pia Rautio, Pellavakaski 8 D 7, 02340 Espoo

ILMOITTAUTUMISLOMAKE Luontaistuoteneuvojaseminaari 14.-15.9.2018
Päiväys:
Nimi:
Allekirjoitus:
Kotiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelin työ:
Puhelin koti / gsm
Työpaikka:
Laskutustiedot:
Laitathan rastin alla olevaan taulukkoon, jos olet/yritys on Luontaistuotealan Keskusliiton jäsenjärjestön jäsen:

Maksaja/työnantaja kuuluu Luontaistuotealan Keskusliiton jäsenjärjestöön:
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto
Luontaistuotteiden Tukkukaupan Liitto
Hinta 440 € _____x_________
Jäsenhinta 390€ _______________
Hintaan sisältyy perjantaina aamupalabuffet, lounas, päiväkahvi ja iltapala sekä lauantaina lounas ja
iltapäiväkahvi.
Aikaisempi luontaistuotealan koulutus / muu koulutus
Kurssi ja oppilaitos

suoritettu vuonna

Luontaistuotetietouden peruskurssi
Luonnonmukaisen terveydenhoidon kurssi

Minulla on erityisruokavalio: ________________________________________________________

Ilmoittautumisehdot
Ilmoittautumisaika alkaa 7.5.2018
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.8.2018
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Laskutus
Laskutus elokuussa 2018.
Peruutusehdot:
Mikäli osanottaja peruuttaa osallistumisensa sitovan ilmoittautumisen jälkeen, perimme
50 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi.
Koko osallistumismaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan, ellei
opiskelija esitä todistusta voittamattomasta esteestä (esim. lääkärintodistus).
Majoitus:
Jokainen hoitaa itse majoittumisen.
Finnsissä on 4 kpl 2-3 hengen huoneita. Näitä voi kysellä elokuun toisesta viikosta lähtien. Omnia ei voi vielä
vuokrata huoneita, koska ne on alustavasti varattu kansainvälisille opiskelijaryhmille.
Vinkkejä:
www.visitespoo.fi

Forenom Hostel Kivenlahdessa (6,5 km), Aallonhuippu 4, p. 0201983420
Yhden hengen huone 65 €/yö (7.5.2018 jäljellä 5 huonetta)
Kahden hengen huone 65 €/yö (7.5.2018 jäljellä 8 huonetta)
Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68 (18 km), Espoo, p. 09-86797400

