
Klub Radosnego Biznesu
Hotel Warsaw River View, 3.12

Z radością zapraszamy na spotkanie Klubu Radosnego Biznesu, które odbędzie się
3 grudnia o godzinie 19.00 w Hotelu Warsaw River View.
W programie przewidujemy:

1. Mini warsztaty uwalniania negatywnych emocji oraz ćwiczenia relaksacyjne
prowadzone przez Aleksandrę Warsztocką z Akademii Szczęśliwego Człowieka
(inspirowane metodami dr Davida Hawkinsa).

2. Pyszną kolację przygotowaną przez świetnych kucharzy restauracji Po Wiśle, w
trakcie której będziemy mogli wymienić się kontaktami biznesowymi z
przedsiębiorcami z różnych branż.

3. Pokaz kolekcji ubrań marki LeMoon89, tworzonej z pasją przez jedną z naszych
klientek - Lizę Skolę.

4. Pokaz slajdów z wyjazdu Klubu Radosnego Podróżowania do Stambułu

Spotkanie potrwa około 3 godziny.
Ilość miejsc ograniczona.

Zakup biletu wstępu na spotkanie poprzez przelanie kwoty brutto na konto:
Aleksandra Warsztocka  51 1140 2004 0000 3002 7713 0288
Tytułem przelewu “Warsztaty biznesowe KRB”
Rezerwacja i zakup miejsc do soboty 27.11

Zdjęcia z poprzedniego spotkania Klubu Radosnego Biznesu.

http://warsawriverview.pl/
https://lemoon89.pl/collections/


Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Warsaw River View. Zapraszamy około 30
przedsiębiorców oraz specjalistów z różnych branż. Koszt spotkania 300 zł netto.
Jest możliwość wzięcia faktury na warsztaty biznesowe.
Spotkanie jest przeznaczone dla osób, którym bliskie są następujące wartości:

● 100% uczciwości, dotrzymywanie słowa i obietnic
● Intencja, aby wnosić jak największą wartość do życia innych ludzi
● Dbanie o utrzymywanie pozytywnego stanu energetycznego (nie programujemy się

negatywnymi informacjami, polityką, nie przekonujemy do swoich racji)
● Nie poprawiamy sobie nastroju alkoholem (na spotkaniach nie będzie alkoholu)
● Odwołujemy się do Boga w rozumieniu wyższej siły, która nas prowadzi - miłości

bezwarunkowej; nie jesteśmy ani za, ani przeciw żadnej religii
● Celem naszego spotykania się jest przebywanie wśród osób pozytywnych,

wzmacnianie się, rekomendowanie Firm w które wierzymy, że są uczciwe i wnoszą
dużą wartość dla świata, wzajemne pomaganie sobie.

● Chcemy zostawić ten świat lepszym, niż go zastaliśmy

Krótki opis marki LeMoon89, której kolekcja zostanie zaprezentowane w trakcie spotkanie
Klubu Radosnego Biznesu:

LeMoon89 to marka, która powstała prosto z serca.
Wygodne, stylowe i komfortowe ubrania na co dzień
mają sprawić, aby kobiety czuły się wyjątkowo o każdej
porze dnia i w każdej sytuacji.
Większość ubrań szyjemy z organicznych
materiałów.🌱

Do tego na każdym z produktów mogą państwo
znaleźć wyjątkowy symbol w postaci małego haftu.
Kochamy księżyce, gwiazdy, słońce a dziecięca
kolekcja ma symbol jednorożca. 🦄

Nasza linia homewear, czyli personalizowane piżamy
oraz szlafroki dla Niej i dla Niego mają umilać Wam czas spędzony w domu. Bo przecież w
domu też trzeba wyglądać pięknie😉

Do zobaczenia!
Liza Skola

https://lemoon89.pl/collections/


Zapraszamy i do zobaczenia!

Aleksandra Warsztocka
twórczyni i właścicielka
Akademii Szczęśliwego Człowieka

Adres hotelu Warsaw River View: Wybrzeże Kościuszkowskie 43, 00-347 Warszawa.

Hotel posiada własny, mały parking z pierwszeństwem dostępu dla Gości, którzy nocują.
Istnieje możliwość skontaktowania się z hotelem w dniu spotkania z pytaniem o dostępne
miejsca parkingowe. Telefon: +48 222 700 900.

Mapa lokalizacji hotelu:

https://g.page/WarsawRiverView?share


Zakup biletu wstępu na spotkanie poprzez wpłatę na konto:
Aleksandra Warsztocka  51 1140 2004 0000 3002 7713 0288
Tytułem przelewu “Warsztaty biznesowe KRB”
Rezerwacja i zakup miejsc do soboty 27.11


