Международен конгрес 2009
Прага
26- 30 Септември

Clarion Congress Hotel****
Freyova 33 - 190 00 Praha 9 - Vysocany - Czeck Republic - www.cchp.cz

Новият, четиризвезден хотел Clarion Congress Hotel 4**** предлага 559 стаи.
Включва 3 ресторанта, лоби бар, Спа център, фитнес и басейн.
Стаите за гости са оборудвани със сателитна и платена TV, високоскоростен
Интернет, климатик, сейф, ютия, директна телефонна линия, минибар и
електрическа кана за кафе и чай. Хотелът предлага безплатен Wi-Fi достъп до
Интернет.
Той разполага с пряка връзка до МОЛ Galerie Fеnix, пълен също и с
ресторанти, барове и магазини, продаващи стоки на най-известните марки в
света.
Центъра на града е на около 15-минути път с метро по линия Б, от спирка
Vysocanska разположена непосредствено до хотела.
ПРАГА – ЗЛАТНИЯТ ГРАД
С един милион и двеста хиляди жители, Прага е без съмнение е един от найочарователните Европейски градове.
Града на бохемското кралство, а после и столица на Свещената Римска империя
от древни времена заема стратегическо положение и е център на мрежа от
търговски маршрути и идеи, които са обогатили града в структурно и в културно
отношение.
Ето защо Прага е уникална и многолика. Нейният силен характер е демонстриран
в различни области:
Струпаните по протежение на река Вълтава Hradcany, Mala Strana, Stare Mesto и
Nove Mesto са всъщност независими градове, до 18-ти век.
Но Прага също е известна със своите магични и елегантни Арт Nouveau сгради,
нейното средновековно „сърце” с павирани улици, антични дворове и невероятния
брой църкви. Фантастични постройки, преобладаващи с разкоша на 12 век замъци.
Основна информация:
Настаняване: Нощувка със закуска.Трансфер до/ от летището не са осигурени.

Климат - континентален
Лека, свежа пролет, приятно лято, в общи линии умерен климат през есента и твърд през зимата, с
изобилие от снеговалежи, обикновено започващи от средата на ноември.
Официален език – чешки. В хотелите, ресторантите и магазините се говорят немски и английски
езициВалута: Чешка крона (CZK).
1 euro = приблизително 26.15

Програма - международен конгрес 2009:
26 Септември, събота
Гостите пристигат и се настаняват в резервираните стаи. Свободен ден. Обяд и вечеря не
са включени.

27 Септември, неделя
Свободен ден за разглеждане на забележителности и почивка. Обяд и вечеря не са
включени.

22ч. "ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРАГА" В ХОТЕЛ CLARION CONGRESS HOTEL
Team-building с много забавления и игри, предназначени да позволят на
гостите от всички краища на света, всеки един със своя идентичност, да се
опознаят взаимно и да прекарат наистина добре времето си заедно.
28 Септември, понеделник
От 10 до 12.30 и от 2.30 до 4.30 след обяд – семинари в Clarion Congress Hotel.
Обяд – бюфет – включен само за тези, които ще участват и в семинарите.
Свободна вечер. Вечеря не е включена.
29 Септември, вторник
От 10 до 12.30 и от 2.30 до 4.30 след обяд, семинари в Clarion Congress Hotel.
Обяд – бюфет – включен само за тези, които ще участват и в семинарите.
Свободна вечер.
21ч. ВЕЧЕРЯ В ДВОРЕЦА VELETRZNI
Международният конгрес 2009 ще завърши в елегантната обстановка на
Modern Art Gallery
Организиран трансфер
30 Септември, сряда - Отпътуване.

Програма на Международния Конгрес 2009
ITALIAN STYLE FRAMESI
Fall Winter Collection 2009-2010
Представяне на новите тенденции и семинар

28 Септември, понеделник от 10 ч.

• Italian Style Framesi •

Основана през 1979 г., италианската група Italian Style Framesi е създател на
концепцията за прическа.
С екип от експерти – стилисти, маркетинголози и социолози те създали нов
начин за оформяне на косата: вече не предмет на импровизирано творчество

на отделните фризьори, а инструмент за постигане на глобален образ, който е
израз на определен начин на живот и интерпретация на социалния контекст.

ITALIAN STYLE ENERGY
Fall Winter Collection 2009-2010
Презентация на новите тенденции и семинар

28 Септември, понеделник от 14:30 ч.

•

Italian Style ENERGY •

От 1998 г. дори и най-младите модисти, вдъхновена от международният уличен
стил събират своите принципи в колекция, която ползва същите изследвания и
проучване
както
италианският
стил
на
Framesi.
Това се прилага за решения със силен характер и винаги посредничат с
италианският вкус и стил.

CD FASHION от CLAUDIO DE CICCO
представя “Цветове” подстригвания и боядисване

29 Септември, вторник от 10 ч.

• CD МОДА от CLAUDIO DE CICCO •

Ентусиазъм и методика, креативност и техника, фантазия и геометрия
изграждат философията на Claudio De Cicco. След придобития богат и
разнообразен опит в света на модата, както в Италия, така и в Лондон, днес той
води CD Модата чрез млад, добре координиран екип с ясни идеи.
Те управляват четири салона, два в Lucca, един в Прато и друг в Рим.
Ключовите думи на CD Модата са енергия, професионализъм, решителност и
ентусиазъм, които както сам De Cicco обича да напомя, са "инстинкт, но също
така и техниката, дисциплина, ентусиазъм за изследвания и непрестанно
любопитство ".

HAIR CONSTRUCTION ARTISTIC TEAM
by PALLE FREESE
fashion and business in the salon

29 Септември, вторник
14:30 ч.

• HAIR CONSTRUCTION ARTISTIC TEAM на PALLE FREESE •
Група, успешно разработила концепцията за обучение и принадлежност.
Техните 5 салона, 2 академии и множество партньорства навсякъде по света
водят „строителство”-то от коса в контакт с около 40 000 фризьори годишно,
които могат да се присъединят към курсовете за обучение, а те ги отвеждат към
модата - благодарение на представянето от 2 колекции годишно - право към
салонния бизнес.

Цени на мероприятието:
Цена в двойна стая – 630евро на човек
Цена в двойна стая без посещаване на семинари – 480 евро
Доплащане за единична стая – 40евро на ден
Цена на самолетен билет – 270евро
Цена с автобус – 220лева/пътуването трае 22часа/

С топли чувства: Екипът на Фрамези
Тел. За информация и записване : 052/62 62 94
Email: pbc.varna@abv.bg
www.pbc-varna.com

