
Networking (podpora sieťovania), ako forma 
informačnej a popularizačnej aktivity sa 
organizuje v rámci Národného projektu NPC v 
regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. 
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

KONTAKT:
ap.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Spríjemnite si jesenný podvečer na inšpiratívnom stretnutí prevoňanom 
bylinkami a zdravým životným štýlom. Na našom networkingu o podnikaní  
s bylinkami a prírodnou kozmetikou nájdite motiváciu a získajte nové  
kontakty pre váš budúci biznis.
ČO SA DOZVIETE:
 » praktické rady a skúsenosti podnikateľov
 » pokazíš, nezarobíš? - akým chybám predchádzať
 » aké sú vhodné formy marketingu
 » neformálne stretnutie s možnosťou získať nové kontakty
 » čaká na vás „ochutnávka“ produkcie našich hostí

KTO JE VÁŠ LEKTOR: 
Zuzana Žubor Kágerová – viac ako 20 rokov pracuje v oblasti potravinárstva na pozíciách 
Country manager a obchodný riaditeľ. Špecializuje sa na produktový marketing a obchod 
v segmente potravín.

HOSŤAMI SÚ: 
Edita Gabajová – nadviazala na rodinnú tradíciu – poznanie liečivých rastlín a liečiteľstvo.  
V rodinnej firme FYTO-HOREHRON sa venujú pestovaniu a spracovaniu liečivých rastlín.
Iveta Lutišanová - olejkárka, aromaexpertka a inšpirátorka k praktickému používaniu 
aromaterapie, prináša dostupné kvalitné produkty z prírody a osvetu o praktickej 
aromaterapii v e-shope olejkarka.sk a v kamennom showroome v Hriňovej.
Tatiana Zdráhalová - predsedníčka OZ Bylinkový Dotyk, cieľom je vzdelávacia činnosť v oblasti 
spracovania a použitia liečivých bylín, obnovenie a propagácia bylinárstva v regióne Turiec, 
edukácia pomocou workshopov a seminárov pre širokú verejnosť.
Janka Ladiverová - spoluzakladateľka OZ Bylinkový Dotyk a Registrovaný praktik Bachovej 
kvetovej terapie. Kombinácia kvetových remedií (bachoveremedie.sk) v podobe kvapiek a 
mastičiek priaznivo vplýva na ľudský organizmus.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom  
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3wqrNQf

Vôňa byliniek v podnikaní

Národné podnikateľské   
centrum
Nám. Ľ. Štúra 31
974 05  Banská Bystrica

27.9.2022
16.00 – 19.00 hod.
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