březen 2017
Už tento pátek se bude konat první BEA SALON
Zveme Vás na BEA salon cestovatelů, unikátní akci, která
proběhne v pátek 3. března v kongresovém sále. Dozvíte se
spoustu zajímavých informací o Švýcarsku, Chorvatsku, Řecku,
ale i Americe a mnoha dalších zemích. K dispozici budou brožury,
mapy, ochutnávky sýrů i vín a v neposlední řadě čeká na všechny
účastníky bohatá tombola plná zájezdů a věcných cen. Tak si to
nenechte ujít, více informací zde či na informačním letáku.

EXPERTI z TESCO SW opět vzdělávají mladé talenty
V pondělí 6. března startuje další etapa populárního kurzu IT
Talent pro vybrané studenty středních škol z našeho regionu.
Pro uspokojení velkého zájmu budou workshopy přenášeny
prostřednictvím multimediálního centra BEA campus channel
i online pro vzdálenější účastníky. Odbornou garanci a praktický
přínos opět zajišťují experti z TESCO SW.
Více zde.

Oslava DNE ŽEN bude tradičně netradiční
Mezinárodní den žen patří v našem holdingu a partnerských
organizací mezi tradiční příležitosti k oslavě a poděkování
zaměstnancům. Personalistky z TESCO SW připravily pro všechny
ženy opět zcela originální program. Těšit se na něj můžete
v úterý 14. března od 15 hodin a pozor, tentokrát v atriu BEA!

BEA campus prezentován na konferenci o
INTELIGENTNÍCH BUDOVÁCH
28. února proběhla v Brně konference s názvem Inteligentní
budovy – chytré bydlení v chytrých městech. Jako příklad chytré
a přitom mimořádně ekologicky úsporné budovy zde byl
prezentován BEA campus Olomouc.

Nejkrásnější dívka Olomouckého kraje bude zvolena v BEA
Stejně jako vloni, i letos proběhne galavečer volby Miss OK 2017
v prostorách BEA campusu Olomouc. Tato velká akce prověří
nejen objektivitu našich zástupců v porotě, ale i výkon
multimediálního centra BEA campus channel, které bude
zajišťovat online přenos celého večera v té nejvyšší kvalitě
na několik internetových kanálů najednou. Akce se bude konat
24. března 2017 a dívky, které se o titul Miss OK 2017 utkají,
si můžete prohlédnout zde.
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