Wyjazd na międzynarodowe targi fryzjersko- kosmetyczne
Top Hair International
Dusseldorf, 09-11.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować , że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu we współpracy
z Izbą Gospodarczą Śląsk i Biurem Podróży Almatur z Opola organizują grupowy wyjazd dla
przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu na targi TOP HAIR INTERNATIONAL do
Dusseldorfu w terminie 10-11.03.2018 r.

Targi TOP HAIR INTERNATIONAL: 10.03 - 11.03.2018
to jedne z wiodących w Europie targów branży fryzjerskiej. Każdego roku spotyka się na nich
ponad 30.000 mistrzów grzebienia i osób z branży. To znakomita okazja do branżowego
spotkania, poznania najnowszych trendów we fryzjerstwie światowym i podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych.
Pełen opis targów dostępny na stronie www.top-hair-international.com

W tym samym czasie na terenie targowym w Dusseldorfie odbywają się dodatkowe 2 duże imprezy
towarzyszące:

Międzynarodowe targi makijażu i wizażu MAKE UP artist design show
Pełen opis targów dostępny na stronie www.make-up-artist-show.de
oraz
Międzynarodowe targi kosmetyczne, pielęgnacji dłoni i stóp, wellness, SPA, BEAUTY
DUSSELDORF. Impreza dla profesjonalistów z branży kosmetycznej. Obydwie imprezy mają
charakter biznesowy i edukacyjny, skierowane są do wszystkich osób związanych zawodowo z
kosmetyką. Wejściówka na targi TOP HAIR upoważnia do wstępu również na pozostałe imprezy.

Wstępny program wyjazdu w terminie 09-11.03.2018 r.
09.03.2018, piątek
W godzinach porannych wyjazd z Polski (dokładne miejsca zbiórek zostaną przekazane później),
przejazd w kierunku Niemiec.
ok 13.00 przerwa na obiad na granicy polsko - niemieckiej
Około 21.00 przyjazd na kolację i nocleg w hotelu *** w Dusseldorfie lub najbliższej okolicy.

10.03.2018, sobota
09.00 – śniadanie w hotelu
11.00 – wyjazd na targi, oficjalne otwarcie targów rozpoczyna się o godzinie 12:00
12.00-18.00 wizyta na targach
Dla chętnych o godzinie 20.45 rozpoczyna się dyskoteka pt. Live Music Connection & DJ Pablo

11.03.2018, niedziela
08.00 – śniadanie w hotelu
09.00 – wyjazd na targi
10.00 – 16.00 - wizyta na targach
16:30 zbiórka i wyjazd w drogę powrotną do Polski
Ok 20:00- po przekroczeniu granicy przerwa na kolację
Po północy przyjazd do Opola

Oferta cenowa
Proponowana cena wyjazdu zróżnicowana jest ze względu na liczebność grupy oraz rodzaj
wykorzystywanego środka transportu.
Przygotowaliśmy w związku z tym 3 warianty cenowe (patrz poniżej).
Do podanej w ramach poszczególnych wariantów ceny należy każdorazowo doliczyć koszt
wejściówek na targi (równowartość ok. 95 EUR za bilety wstępu na dwa dni targowe).
Wejściówka umożliwia odwiedzenie 3 imprez targowych TOP HAIR INTERNATIONAL, BEAUTY
DUSSELDORF, MAKE UP artist design show

Oferty cenowe w ramach 3 proponowanych wariantów organizacji wyjazdu:
Wariant I
Wyjazd mikrobusem dla 15 uczestników + pilot + 2 kierowców, cena jednostkowa – 950 PLN + 95
EUR koszt wejściówek
Wariant II
Wyjazd autokarem turystycznym , minimum 30 uczestników + pilot + 2 kierowców , cena
jednostkowa – 815 PLN + 95 EUR koszty wejściówek
Wariant III
Wyjazd autokarem turystycznym , minimum 40 uczestników + pilot + 2 kierowców, cena
jednostkowa - 715 PLN + 95EUR koszty wejściówek
Ogólne warunki uczestnictwa w wyjeździe

1. Transport mikrobusem z klimatyzacją ( przy grupie min. 15 osobowej ) lub autobusem z
klimatyzacją, wc i barkiem przy grupie minimum 30 osób.
2. Zakwaterowanie 2 noclegi w hotelach 3* w Dusseldorfie lub najbliższej okolicy. Dopłata do
pokoju 1 osobowego około 25EUR/noc.
3.Wyżywienie 2 śniadania w hotelu, Dla chętnych możliwość wykupienia 2 obiadokolacji w hotelu
w cenie 15 – 20 Euro/os za 1 kolację.
3. Ubezpieczenie NNW i KL
4. Usługi pilota – z biegłą znajomością języka niemieckiego, pełniącego funkcję tłumacza w czasie
spotkań targowych.
5. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Uwaga:
Przyjmowanie wpłat od uczestników oraz fakturowanie za udział w wyjeździe weźmie na siebie
firma: Biuro Podróży Almatur.

Kontakt i organizacja:
Izba Gospodarcza „Śląsk”

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
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45- 075 Opole

tel. 77/45 384 84

tel. 77 4033643, kom. 515 715 161
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kontakt: Roland Kulig

