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CSALÁDI NAP RECEPTJE

MUNKAHELYI TÜNETEK:
Fáradtnak látja kollégáit? Mintha elt nt volna a motiváció, csökkenni látszik a céghez való ragaszkodás, sok
a panasz, hogy kevés id marad a családnak?
GREEN DR. ORVOSI JAVASLATA:
Egy céges családi nap jó alkalom, hogy lendületet adjon a munkatársaknak, felfrissítsen, jutalmazzon, és
motiváljon.
KEZELÉSI MÓDOK, GYÓGYSZEREK:
UTAZÁS FITT-LANDIÁBA - Betegségmegel zésre javasolt
Reggeli aerobic Norbival, a teljes családi szervezet átmozgatása a nap folyamán,
egészségügyi tanácsadás, fittness menü, egészségbár, és egy üdít masszázs a nap
végén…
KALANDOZÁSOK A MAGYAR VÁNDORRAL - a homeopátiás megoldások kedvel inek…
Id utazás eleink korába, a lovas magyarok idejébe. Egész napos interaktív
programok, a klasszikus szabadtéri sportlehet ségekkel.
Lovaglási lehet ség kicsiknek és nagyoknak.
Íjászat, agyaggalamb lövészet…
Ismerkedés a népi mesterségekkel, kézm veskedés.
Népi játékok minden korosztálynak.
Malacsütés, bográcsozás…
VÁSÁRI FORGATAG - A betegség kezd d stádiumában javasolt…
A hangulat garantált óriások, er m vészek és mutatványosok közt, vásári játékokkal, kézm ves
technikákkal, különleges fa játékokkal, ügyességi, gyorsasági versenyekkel és persze az elmaradhatatlan
malacsülttel, és frissen csapolt sörrel…
COMPANY CHALLENGE DAY - Krónikus eseteknek ajánljuk!
A hétköznapok szürkeségét egy aktív sportnappal zzük el. Sportbajnokságok,
különleges programok szárazföldön, vízen és akár a leveg ben is a család minden
tagjának. Pl: repül nap, úszó sziget program, off-road …
A legkisebbeket felfújható akadálypályával, labirintussal, a feln tteket pedig kihívást
jelent extrém sportprogramokkal szórakoztatjuk. A fáradhatatlan bajnokokat a nap
folyamán grillételekkel, és széles italválasztékkal jutalmazzuk.
A fenti gyógyszerek mellékhatásairól, a gyógykezelés részleteir l érdekl djön patikánkban:
Green Apple Event & Catering Kft.
Iroda: 1138 Budapest, Népfürd u. 21./c
Tel: 06-1-288-0236

Fax: 06-1-288-0185

Web: www.rendez-veny.hu
E-mail: info@greenapple.hu

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében kérjük hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevélben rendszeresen rendezvényszervezési információval lássuk el Önt, illetve az
Ön által képviselt vállalkozást. Amennyiben a fenti információkra nem tart igényt, kérjük „leiratkozás” tárggyal szíveskedjen egy válasz e-mail-t küldeni. Ön,
illetve cége adataihoz az internet oldalakról nyilvános cím gy jtésével, vagy egyéb legális módon jutottunk. Ez az üzenet, illetve a hozzá kapcsolódó fájlok
2002 kizárólag a címzettnek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak. Amennyiben nem Ön a címzett vagy megbízottja, úgy kérjük, hogy szíveskedjen err l a
feladót haladéktalanul értesíteni, majd a levelet részére visszaküldeni. Az üzenet elküldés el tt vírusellen rzésen esett át, de a vírusmentességére nincs semmilyen
garancia, ezért kérjük, ellen rizze azt. Köszönjük!

