
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Lato, lato, lato czeka,

Razem z latem czeka rzeka,

Razem z rzeką czeka las,

A tam ciągle nie ma nas.

L. J. Kern

Lato czeka już za progiem, ale zanim weźmiecie “plecak swój i gitarę” i
wyruszycie w drogę, chciałybyśmy się pochwalić kolejnymi dokonaniami i
zaprosić Was jeszcze na wakacyjne spotkania do POLKI.

Po pierwsze: Dzień Dziecka z POLKĄ udał się nam znakomicie! Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w nasz projekt za pomoc w organizacji,
sponsoring i każde wsparcie, którego nam udzieliliście. Razem sprawiliśmy, że
był to dla wielu dzieci i rodziców niezwykły dzień.
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Po drugie: działalność POLKI po raz kolejny została zauważona i
wyróżniona przez Holendrów. Zostałyśmy laureatkami Piet Vink Prijs 2020.
Jest to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Byłych Członków Rady
Miasta Hagi inicjatywom mającym na celu zmniejszanie podziałów społecznych,
budowanie międzyludzkiej solidarności i gdzie kluczową rolę odgrywają
wolontariusze. “Od 2018 POLKA aktywnie angażuje się na rzecz polepszenia
pozycji polskich kobiet w naszym mieście i robi to w niezwykle skuteczny
sposób. Jako gmina powitaliśmy tę inicjatywę z ogromną radością i
jesteśmy z niej bardzo dumni. Jest ona nie tylko niezwykle potrzebna, ale i
zasługuje także na wielkie uznanie” – powiedział radny Martijn Balster
podczas ceremonii wręczania nagrody.  Serdeczne podziękowania dla
naszych wolontariuszek – to dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu POLKA
została dostrzeżona również wśród innych przedstawicieli haskiej społeczności.

Po trzecie: zapraszamy do zapoznania się z naszym wakacyjnym
harmonogramem!

Życzymy Wam pięknego i słonecznego lata, oddechu i wypoczynku od
codzienności, naładowania swoich baterii pozytywną energią!

“Do widzenia wam, canto, cantare!”

Harmonogram na lipiec – sierpień

Piątek 2 lipca

20.00 Klub Książki online – spotkanie z Elżbietą Cherezińską

Piątek 9 lipca

20.00 Własna �rma: Jak pozyskać i utrzymać klienta

Piątek 16 lipca

19.30 Książki na lato 

Piątek 20 sierpnia

19.30 Pod dyktando malarza, czyli… haskie Muzeum Sztuki w Polce!

Sobota 21 sierpnia

13.00 Wycieczka rowerem po okolicach Hagi

Sobota 28 sierpnia

14.00 Wizyta w Kunstmuseum

www.polkacentrum.nl

Przypominamy, że przestrzegamy zasady 1,5 m odstępu, dezynfekcji
rąk oraz wpisywania się na listę obecności przy wejściu na nasze
spotkania. 
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E-mail FACEBOOK

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują
zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości
przez Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Piątek 2 lipca, godz. 20.00

Klub Książki online –
spotkanie z Elżbietą
Cherezińską
Powieść historyczna? I już wszystko jasne :-)

Zapraszamy na spotkanie z Elżbietą
Cherezińską, niekwestionowaną królową polskiej literatury historycznej
ostatnich lat. Zdobywczyni wyróżnień takich jak „Najgorętsza książka lata” dla
powieści "Niewidzialna korona", oraz nagrody Książki Roku 2013 dla "Legionu". W
2018 roku autorka otrzymała Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jej najbardziej znane książki to cykle "Odrodzone Królestwo",
"Harda królowa" i "Północna droga".

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w naszej transmisji online.
Czekamy na Wasze komentarze i pytania do naszego Gościa.

ZOBACZ Fanpage!

Piątek 9 lipca, godz. 20.00

Własna �rma: Jak
pozyskać i utrzymać
klienta
Jak zdobyć uwagę klientów oraz
dotrzeć do potencjalnych
nabywców naszych produktów lub
usług, na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując ofertę? Czy jest
różnica w kierowaniu komunikatu w przypadku sprzedaży produktów a usług?
Jak mówić i prezentować, aby klienci właśnie nas wybierali? Jakie są formy
przekazu przyciągające klienta? Czego należy unikać?

Nie mniej ważnym od pozyskania klienta jest utrzymanie klienta. Jakie są
zatem czynniki wpływające na fakt, że klient do nas wraca? Co zrobić, aby klient
czuł jedność z marką? Jaka sytuacja jest najbardziej pożądana dla Ciebie jako
dla �rmy oferującej produkty lub usługi i dlaczego?

Jak się okazuje są �rmy, które klienci “kochają” latami i tak silnie identy�kują się
z marką, że nabywają każdą jej nowość. Co się za tym kryje?... Na te i na inne
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Wyślij e-mail! Facebook Fanpage

Zapisz się! Facebook Fanpage

Zapisz się! Facebook Fanpage

pytania Luiza Norowska postara się odpowiedzieć na najbliższym spotkaniu
dotyczącym właśnie pozyskiwania i utrzymania klienta.

Koszt: 5 euro

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Piątek 16 lipca, godz. 19.30

Książki na lato
Zbliża się upragniony urlop, a to
zawsze dobry moment na
przeczytanie powieści. 

Jeśli szukacie ciekawej lektury, z którą
spędzicie długie ciepłe wieczory, to
wybrałyśmy dla was kilka tytułów.

Chętnie o nich porozmawiamy na wakacyjnym Klubie Książki w Polce.
Zapraszamy serdecznie!

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Piątek 20 sierpnia, godz. 19.30

Pod dyktando malarza,
czyli… haskie Muzeum
Sztuki w Polce!
To będzie wyjątkowy wieczór: jedno
z najważniejszych haskich muzeów
przybywa do nas z wizytą! Pytacie,
jak to możliwe? Przyjdźcie i przekonajcie się! 

Przewodnik po Kunstmuseum w Hadze Wieke Terpstra w
niekonwencjonalny sposób zaprosi nas do wspólnej przygody z
zaczarowanym światem sztuki. A jak to zrobi? Pod dyktando malarza,
oczywiście! Czy jesteście już zaintrygowane? Chcecie dowiedzieć się więcej? A
zatem przybywajcie, drogie Panie! Na uczestniczki naszych warsztatów czeka
niejedna niespodzianka…

Koszt: 2 euro

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

Sobota 21 sierpnia, godz. 13.00

Wycieczka rowerem
po okolicach Hagi
Wielbicieli aktywnego wypoczynku
zapraszamy na wycieczkę po
okolicach Hagi. 

W iście holenderskim stylu, na
rowerach, będziemy mogły rozkoszować się pięknem typowego holenderskiego
krajobrazu. Trasa nie będzie wymagająca. Jest przewidziana przerwa na spacer
po okolicy i odpoczynek przed drogą powrotną.

Więcej w wydarzeniu na naszej stronie na Facebook’u.

Uwaga: obowiązują wcześniejsze zapisy.

Napisz e-mail!

Sobota 28 sierpnia, godz. 14.00

Wizyta w Kunstmuseum
Serdecznie zapraszamy na
wycieczkę do Kunstmuseum
(wcześniej Gemeentemuseum).

Już sam budynek jest sam w sobie
dziełem sztuki. Został on
zaprojektowany w latach 20.

ubiegłego wieku przez jednego z największych holenderskich architektów
Hendrika Berlage.

W muzeum znajdują się zarówno ekspozycje stałe nowoczesnej sztuki
użytkowej, jak i dzieła Mondriaana, Picassa, Moneta czy Bacona. Jest tam też
duża kolekcja przepięknej porcelany z Delft, dzięki której można podziwiać, jak
na przestrzeni lat zmieniał się styl wyrobów porcelanowych. Ciekawe i
inspirujące są również ekspozycje czasowe np. ze świata mody.

O szczegółach wycieczki poinformujemy w wydarzeniu na naszym
Fanpage’u.

Wstęp: 5 euro

Uwaga: Obowiązują wcześniejsze zapisy! Liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia w POLCE!
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SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

The Netherlands

info@polkacentrum.nl

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście
subskrybentów, aby się wypisać, kliknij poniżej:

Usuń z listy
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