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POZVÁNKY

Konference Čtvrtárevoluce.cz
Konference o Průmyslu 4.0 a moderních
webových technologiích, kterou pořádají
studenti MVŠO a jejíž generálním partnerem je
TESCO SW, proběhne ve středu 18. října v BEA
campusu Olomouc.
Registrace zde

Swing opět ožije v RCO
Dlouholetá tradice nesoutěžní přehlídky
swingových orchestrů se po menší pauze vrací do
RCO. Akce se koná v pátek 1. prosince. Vstupenky
budou již brzy k dispozici v síti Ticketportal.
Rezervovat místa si můžete také na adrese
marketing@beacentrum.cz.

REPORTÁŽE

Konference GDPR v praxi
Před pár dny se v BEA campusu konala
konference k tématu GDPR, na které vystoupil
se svým příspěvkem "GDPR a co je třeba udělat
v praxi" i Martin Křepelka z TESCO SW. Jeho
přednáška byla ve zpětné vazbě účastníků
druhá nejlépe hodnocená.
Podívejte se na reportáž

Pavel Maurer se setkal se
studenty MVŠO a pochutnal si na

haluškách
v Beatě
MVŠO navštívil Pavel Maurer, jeden z
nejvýznamnějších českých gastronomů,
marketingový expert a autor prestižního
průvodce po restauracích Maurerův výběr Grandrestaurant. Jak zhodnotil menu v restauraci
Beata? Čtěte v článku na serveru Novinky.cz

DOPORUČUJEME

Dobro müsli
Nově se v restauraci BEATA můžete těšit na
Dobro müsli. Ručně vyráběnou zdravou
svačinku bez rafinovaného cukru, oleje,
chemické konzervace. Tahle svačinka je
vyrobena jen z lokálních surovin a pravého
včelího medu. Je tak ideálním pomocníkem
proti hladu.

Speciální nabídka poznávacích
i pobytových zájezdů
CK Bohemian Fantasy připravila pro všechny
„obyvatele“ BEA campusu Olomouc speciální
podzimní nabídku. Při včasném přihlášení min. 21







Akční pobyty ZIMA 2017/2018
First minute EXOTIKA 2017/2018
Lázeňské pobyty 2017/2018
Adventní zájezdy
Poznávací zájezdy

dní před odjezdem můžete navíc uplatnit slevu 8
% z ceny zájezdu.

Běžecké tréninky v HELP CZ
Chcete začít běhat, ale nevíte jak? Běháte, ale
chcete zlepšit techniku či se zrychlit? Nově
běžecké tréninky ve fitku HELP CZ každou
středu a neděli od 17:00!
Rezervace na recepci nebo na tel.: 587
337 777.

