SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Manažérske leto
odštartovalo na plážach

S

tosedemdesiat ľudí je
dosť veľ ká partia. Práve taká sa v prvý júnový víkend tradične stretla na Slovenských firemných
hrách Plážových inšpiráciách v
chorvátskom Umagu. Prišli štamgasti, ale i nováčikovia, ktorí
sa chceli presvedčiť, či sú Plážové inšpirácie naozaj takým skvelým miestom na skvelé stretnutia,
ako sa o nich v biznis sfére už roky
hovorí. Manažéri, zamestnanci,
ale i priatelia a hostia štrnástich
účastníckych spoločností odchádzali z Umagu spokojní a nabití
novou energiou. Pri mori si užili predĺžený víkend skorého leta,
spoločne si zašportovali a podporili svoje vzťahy, ktoré sú dôležité
nielen v osobnej, ale i v pracovnej
oblasti. Plážové inšpirácie organizuje agentúra ELCOP a týždenník

TREND s podporou generálneho
partnera X-Net a hlavného partnera O2 Business Services. A hoci
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, majú svojich víťazov. Tento rok stála športová šťastena na
strane tímu X-Net pred druhým
O2 Business Services a tretím Ringierom. Ďalšie Plážové inšpirácie
budú opäť o rok, ale priaznivci firemného športovania a aktívneho networkingu sa ešte môžu tešiť na Slovenské firemné hry Leto 2017, ktoré sa uskutočnia už o
necelé tri mesiace 8. a 9. septembra v X-Bionic Sphere v Šamoríne. V ponuke budú full pass s ubytovaním z piatka do soboty a so
sobotňajším športovým programom, day pass bez ubytovania a
biznis run pass. Vítaní sú všetci,
ktorí vedia, že šport dáva biznisu ďalší rozmer.
(el)

FOTO – M AG A S T U D I O

K Plážovým inšpiráciám neodmysliteľne patrí aj vodné lyžovanie a jazda
zručnosti na vodných skútroch.

Novinkou bol plážový futbal.

Enjoy

S LO V E N S K É
F I R E M N É H RY
PL Á ŽOVÉ
INŠPIRÁCIE

Kráľovskou disciplínou Mariána Semana, konateľa a majiteľa X-Net, s.r.o.,
je plážový volejbal. Spolu s Petrom Žipajom ani tento rok nenašli premožiteľov.

Stanislav Molčan, predseda Predstavenstva O2 Business Services, a.s.,
reprezentoval svoju firmu nielen na golfovom turnaji, ale i v súťaží na kajakoch,
kde obsadil 1. miesto.

Najdôležitejšia je atmosféra a dobrá nálada a tá na plážach nikdy nechýba.
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