Program kongresu – aktywności Partnerów
godz. 11.30 – 13.00,
namiot sferyczny
Ergo Hestii

Przewidywanie i przygotowanie, te dwie zasady pozwalają bezpiecznie zarządzać biznesem
ubezpieczeniowym w czasach wysokiej zmienności. Jak się przygotować na nieprzewidywalne?
Jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie?
Do rozmowy o sytuacji geopolitycznej i jej konsekwencjach dla gospodarki w najbliższej przyszłości zaprosiliśmy – Radosława Sikorskiego– europosła obecnej kadencji, a wcześniej Marszałka
Sejmu, Ministra Obrony i Ministra Spraw Zagranicznych. Główne trendy, które będą kształtować
polski rynek ubezpieczeniowy omówią eksperci
ERGO Hestii.
Serdecznie zapraszamy!

godz. 11.00 – 13.00, 		
Warto płynąć z Wartą!
13.00 – 15.00, plaża 		
Na klimatyczny rejs katamaranem zapraszamy
				brokerów (po okazaniu zaproszenia).
				Gość muzyczny rejsu – NOVIKA.

lat

18.30 – 19.30, port		
Integracja przy muzyce koncert zespołu „Mood
				Breakers” zaprasza SPBUiR
19.45:00 – 20.45, port		
Marek Posłuszny – 4 krotny Mistrz Świata
				Barmanów w stylu Flair. Widowiskowy pokaz
				
barmański w stylu flair oraz prezentacja koktajli
				molekularnych wraz z degustacją.
				Zaprasza SALTUS Ubezpieczenia.

25-26 maja 2022 roku (środa – czwartek)
sala 5/2 Ambulatorium
Nad bezpieczeństwem Uczestników Kongresu czuwa firma Przebadani.pl
Zabezpieczenie medyczne
Przebadani.pl czuwają nad bezpieczeństwem
gości Kongresu Brokerów. Zespół interwencyjny
składa się z doświadczonych Ratowników
Medycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt
ratunkowy, pozwalający działać natychmiast
w sytuacjach zagrożenia życia ale i nie tylko.
Ratownicy to ludzie z pasją, chętni pomagać
również w sytuacjach niestandardowych. Medycy
udzielą pomocy każdemu i o każdej porze, niezależnie od rodzaju problemu zdrowotnego.

Regeneracja, Masaż biurowy
Masaż biurowy wykonywany na krześle do
masażu – trwa 15 minut – jego celem jest
odstresowanie, zmniejszenie napięcia głównie
w obrębie przeciążonych pleców. Opracowywane
są plecy, kark, ramiona i ręce. Masaż odpręża,
rozluźnia i uwalnia od uporczywych napięć.
Masaż wykonywany jest przez fizjoterapeutów
lub techników masażystów.

Każdorazowo
przed zabiegiem
wykonywane
są badania fizykalne i odbywa
się kwalifikacja
lekarska online.

Nawodnienie i Witaminy
Witaminy i minerały dostarczane za pomocą dożylnych
wlewów kroplowych omijają układ pokarmowy
i trafiają bezpośrednio do krwiobiegu. Dzięki procesowi
bezpośredniej aplikacji, substancje nie są poddawane
wcześniej działaniu enzymów trawiennych więc działanie składników jest efektywniejsze niż w przypadku
przyjmowanych doustnie suplementów diety. Jest to
najszybszy i najskuteczniejszy sposób dostarczenia
organizmowi niezbędnych składników i nawodnienia,
a efekt można zauważyć w trakcie pierwszego podania.
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