
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Witamy serdecznie po wakacjach i zapraszamy do POLKI!

Bardzo nam miło, że możemy znów większość spotkań prowadzić
stacjonarnie w naszej siedzibie w Regenvalk.  Po wielu miesiącach
działalności zdalnej wszyscy jesteśmy spragnieni bezpośredniego kontaktu z
drugą osobą. Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje nas
przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji rąk oraz zachowanie odstępu tam,
gdzie jest to możliwe.

Całkowicie z sieci jednak nie znikamy. Niezmiennie zapraszamy na:

fanpage na Facebooku

www.polkacentrum.nl

kanał na YouTube

Twitter

Wszędzie tam znajdziecie informacje dotyczące naszej działalności, relacje
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E-mail FACEBOOK

z wydarzeń, webinary i aktualności.

To co? Widzimy się w POLCE!

Harmonogram na wrzesień
Piątek 3 września

20.00 Klub Książki 

Czwartek 9 września

20.00 Wszystko na temat kupna mieszkania w Holandii (online)

Piątek 10 września

19.30 Własna �rma: Promocja i reklama

Piątek 17 września

19.30 Taalbeurs czyli targi językowe w POLCE

Czwartek 23 września

20.00 Klub Książki online: komiksy

Piątek 24 września

20.00 Krąg Kobiet: O szczęściu - warsztat

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

Piątek 3 września, godz. 20.00

Klub Książki -
czytelnicza podróż
sentymentalna
Serdecznie zapraszamy na
powakacyjny Klub Książki, na
którym zajmiemy się tematem

ulubionych wyborów czytelniczych. 

Każdy z nas ma swoje ukochane dzieła, może nie są to arcydzieła literatury, ale
mimo wszystko darzymy je sympatią. Oprócz wrażeń czytelniczych wywołują w
nas również inne wspomnienia, wracają emocje i historie sprzed lat. 

Jeśli macie ochotę przyłączyć się do naszych rozmów i podzielić się swoimi
wspomnieniami i wrażeniami z ukochanych lektur, to zapraszamy do Polki!
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Zapisz się! Fanpage

Nasz FANPAGE

Czwartek 9 września, godz. 20.00

Wszystko na temat
kupna mieszkania w
Holandii (online)
Będziemy rozmawiać na temat
rynku nieruchomości w Holandii: czy
warto teraz kupić mieszkanie, jakie
trzeba spełniać warunki oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
podejmując decyzję o kupnie nieruchomości. 

Od ekspertów dowiemy się także jakiego rodzaju ubezpieczenia są nam przy tej
okazji niezbędne i jakie są koszty z tym związane. 

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły już wkrótce na naszym fanpage’u.

Facebook Fanpage

Piątek 10 września, godz. 19.30

Własna �rma:
Promocja i reklama
Zapraszamy na kolejne spotkanie z
cyklu Własna �rma. Tym razem
dowiemy się jak w prosty sposób
reklamować własny biznes na
rynku, aby odnosić większy sukces

jako �rma:

Marketing dla Twojej �rmy - od czego zacząć i na co zwrócić specjalną
uwagę? 

Marketing, a Twój klient - jak się komunikować jako �rma i jakie kanały
wybierać?

Marketing dla małych �rm - czy mały budżet na cele marketingowe może
generować większą sprzedaż dla Twojej �rmy?

Spotkanie poprowadzi Sandra Garstka - studentka ekonomii i biznesu na
Erasmus University, która na co dzień zajmuje się marketingiem online i visual
identity design dla początkujących �rm. Zapraszamy do naszej siedziby w
wijkcentrum Regenvalk.

Koszt: €5

Zapisy przez fanpage Polki lub nasz adres mailowy: info@polkacentrum.nl.
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Zarezerwuj miejsce! Facebook

Piątek 17 września, godz. 19.30

Taalbeurs czyli targi
językowe w POLCE
Zastanawiacie się nad
rozpoczęciem kursu języka
holenderskiego? Chcecie poznać
ofertę zajęć w Hadze? 

Zapraszamy na targi językowe, podczas których zaprezentujemy ofertę
przygotowaną przez Gemeente Den Haag. O swoim programie opowiedzą
przedstawiciele Taalhuis, Taal in de Bibliotheek, Taal en Ontmoeting oraz Taal in
de Buurt. 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez fanpage'a POLKI lub nasz adres
mailowy: info@polkacentrum.nl. Uwaga: liczba miejsc ograniczona!
Wstęp wolny.

Czwartek 23 września, godz. 20.00

Klub Książki online:
komiksy
Po wakacyjnej przerwie wracamy
do rozmów w Klubie Książki online! 

Tym razem tematem przewodnim
będą komiksy, a opowiadać o nich

będą nasza zaprzyjaźniona księgarka z Wągrowca Bogusia Szewczyk oraz
Malwina Lejman i Magdalena Wojtecka.

Serdecznie zapraszamy na fanpage POLKI!

Zobacz Fanpage!

Piątek 24 września, godz. 20.00

Krąg Kobiet: O
szczęściu - warsztat
Zapraszamy na niezwykłe warsztaty
z Anią Koziarską, która wprowadzi
nas w świat szczęścia. 

Czym jest szczęście, jak jest
postrzegane w różnych kulturach, jak nauka rozumie szczęście? Spróbujemy
sobie wspólnie odpowiedzieć na te pytania oraz opracować strategię
osiągnięcia i wzmocnienia swojego osobistego szczęścia.
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Napisz e-mail! FACEBOOK Fanpage

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez fanpage'a POLKI lub nasz adres
mailowy: info@polkacentrum.nl. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt: €2

Do zobaczenia w POLCE!

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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