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Jak Vám dnes chutnalo v BEATĚ?
BEATA lunch&coffee - Naším cílem je trvale zvyšovat pestrost a kvalitu
nabízených jídel, proto jsme zavedli nový hodnotící systém poledního
menu. Hodnotit můžete online na webových stránkách BEATA,
prostřednictvím odkazu „Průzkum spokojenosti zákazníka“, nebo přímo
v BEATĚ na speciálním tabletu. Děkujeme všem, jež se zapojí a vyjádří
svůj názor.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MVŠO
Znáte někoho, kdo zvažuje studium na Moravské vysoké škole Olomouc?
Dne 4. února 2017 bude mít ideální příležitost dozvědět se vše o studiu
a prohlédnout si prostory školy. Zveme všechny zájemce na Den
otevřených dveří MVŠO, který proběhne od 10:00 do 14:00 hodin v BEA
campusu Olomouc.

Druhý ročník projektu „IT TALENT“ úspěšně ukončen
Již druhou řadu kurzů pro vybrané studenty středních škol pořádala
společnost BEA 4 Junior ve spolupráci s TESCO SW a.s. IT talent, který se
opět konal v BEA campusu Olomouc, pomáhá nadaným studentům ze
středních škol rozvíjet svůj potenciál a proniknout do oboru IT. Děkujeme
všem „lektorům“ z TESCO SW a BCO, kteří se podílejí na tomto projektu.

HELP CZ pořádá přednášku na téma TUKY
Fitcentrum HELP CZ pořádá přednášku zaměřenou na téma „TUKY“.
Pokud Vás zajímá zdravá a sportovní výživa, přijďte v sobotu 28. ledna
2017 v 11:00 do Helpu. Více informací a rezervace na recepci, tel. 587
337 777.
Pozvánka

BEA campus Olomouc navštíví PETR LUDWIG
BEA 4 Junior pořádá pro žáky základních a středních škol Olomouckého
kraje další přednášku z oblíbených „inspirativních setkání“. Tentokrát
s populárním odborníkem v oblasti osobního rozvoje Petrem Ludwigem,
autorem knihy Konec prokrastinace a zakladatelem institutu GrowJOB.
Přednáška se uskuteční 1. února 2017 od 11:30 hodin v sále Orbis.

SVATBA NANEČISTO v BEA campusu Olomouc
28. ledna 2017 se v BEA campusu Olomouc uskuteční velký svatební
veletrh. Přehlídka svatebních služeb a módních trendů se uskuteční
v Orbisu od 10 do 18 hodin. Unikátní hlavní cenou soutěží na veletrhu je
svatba zdarma.
Více informací na www.svatbananecisto.cz.
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