PP w Adventure Park
Pracodawcy Pomorza obchodzili
x Majówkę Przedsiębiorców w Adventure Park w Gdyni Kolibkach.
Została też zmieniona konwencja
majówkowa. teraz to święto rodzinne na które przyjeżdża się nie tylko
z żoną czy tzw. osobą towarzysząca,
ale z całą rodziną. Dla takiego stylu
świętowania teren jest wymarzony. Każdy znalazł coś dla siebie tu
dzieci nigdy się nie nudzą. Kolejką
linową śmigają nad głowami domowej opieki i koronami drzew.
Biegaja, strzelają. Chodzą po ścianach – wspinaczkowych. Wszystko
pod fachową opieką. W tym czasie
rodzice mogą odetchnąć – świeżym
powietrzem, popatrzeć, posilić się
i szklaneczkę wychylić – pysznego
a zdrowego piwa z Browaru Amber.

Jak odchodzić,
to z fasonem.
Jan Klapkowski
(z lewej) - twórca
i wieloletni dyrektor
Gdańskiego Związku Pracodawców,
ostatnio doradca
prezesa PP, żegna
etatowe obowiązki
z kuflem i uśmiechem. Jest nadzieja,
że okazjonalnie będzie jednak wspierał
dzieło swego życia.

Męskie zabawy
należy zaczynać wcześnie

Kaszubski Związek
Pracodawców Pomorskich
- W kwietniu 2011
roku 16-tu przedsiębiorców z gminy
Żukowo utworzyło
Związek Pracodawców – mówił podczas
Jubileuszowej Kaszubskiej Majówki
Pomorskich Przedsiębiorców Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego
Związku Pracodawców Pomorskich.
- Przez 2 lata organizacja się rozrosła
i dziś należą do niej 53 firmy z powiatu kartuskiego, ale też i z ościennych
gmin.
Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto
nazwę: Kaszubski Związek Pracodawców. Siedzibą Związku pozostało Żukowo. Główne cele działalności
to integracja środowiska przedsiębiorców z rejonu Kaszub i Pomorza,
wspólna reprezentacja wobec władz
państwowych i samorządowych, za-
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dbanie o równomierny rozwój Pomorza.
Część z gości została uhonorowana tytułem „Ambasadora Kaszub”. Wśród obdarowanych znaleźli się m.in. dyplomaci
z Chin i turcji oraz prezes Grupy Lotos
Paweł Olechnowicz.

Podziwialiśmy
psie piękności
i sprawności

About

Design
W Gdańsku można było zobaczyć
najnowsze innowacyjne produkty
polskiego designu, awangardowe
meble i oświetlenie, rozwiązania
aranżacyjne, wyposażenie wnętrz.
Targi Designu & Aranżacji
Wnętrz About Design to poszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie trendów we wzornictwie
i aranżacji wnętrz.
Tradycyjna formuła targów została uzupełniona o wiele wydarzeń
edukacyjnych i lifestyle’owych.
Wśród wystawców znalazły
się uznane, światowe marki,
wyznaczające trendy w swoich
branżach oraz oferujące produkty
najwyższej jakości. Obok międzynarodowych firm, ważną grupą są
także polskie marki stawiające na
design.

