
 
 

                                                                                                                   Zaprasza 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Spotkajmy się  –  Poznajmy się  –  Współpracujmy 
Platforma Wspomagania Biznesowego i Personalnego 

Organizowana i prowadzona przez Compex Business Expansion & Services, Inc. 

www.CompexBES.com 630-372-6652 

 

Spotkania “networkingowe” dla Biznesów i Osób Indywidualnych 

w celu rozwijania: Współpracy, Kooperacji i Kolaboracji w CBES Grupie/Community 

 

 Rownież możliwość nauki inteligentnego i biznesowego J. Angielskiego 
 

Przyjdż, Zaprezentuj i Podziel się swoimi Ofertami i Potrzebami 

 by tym pomóc sobie i innym 

 

Szczegóły dotyczące Spotkań podawane są na naszej Website 

Proszę sprawdzać naszą website często lub dzwonić do naszej Firmy 

 

1. Przedstawienie Compex Business Expansion & Services, Inc. 

2. Przedstawienie działalności Spotkajmy sie - Poznajmy sie - WspolpracujmySM 

3. Prezentacja – “Aktualny Stan Ekonomii i Ważne Wydarzenia” 

4. Różne Możliwości Organizowania Współpracy w ramach dopasowania modeli biznesowych 

5. Szkoła J. Angielskiego w Hanover Park tylko dla Polaków 

6. Compex Business Expansion & Services – Funkcje do Skorzystania 

7. Networking, Rejestracja, Pytania i Odpowiedzi 

 

Spotkania są planowane mniej więcej co DWA tygodnie i maxymalnie na 4 godziny. Prosze przyjść na czas. 

Proszę sprawdzac naszą website – kiedy. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się: _________________ od godziny ______  do  ______  godziny 

 

***  Proszę mieć z sobą swoje Biznesowe Wizytówki i/lub Flyers.  *** 
 

Nie czekając na najbliższe spotkanie, prosimy o telefon do Firmy i zaprezentowanie swoich spraw (potrzeby/oferty), 

gdyż planowanie, realizowanie i wprowadzenie wymaga czasu, rynki podlegaja dużym zmiennościom i nie będą na 

nikogo czekać a póżniejsze podejście jest zawsze tródniejsze i kosztowniejsze – co można ominąć.  

 

Koszt uczestniczenia w meeting jest minimalnym kosztem by meeting mógł sie odbyć. 

 

Ilosc Miejsc jest ograniczona do 30 ze względu na wielkość lokalu. Wpuszczenie na meeting jest oparte o zasade „Kto pierwszy 

Przyjdzie ten Wchodzi” do pełnego wypełnienia sie lokalu. Wszystkie osoby które przyjdą i się nie zmieszczą proszone są o 

SM 

 

  

http://www.compexbes.com/


bezpośredni kontakt telefoniczny z naszą Firmą i podanie swoich informacji kontaktowych i zainteresowań by móc im rownież 

pomóc. 

 

Z serdecznoscią i oddanim, 

Andrew Morawski, President  /  Compex Business Expansion & Services, Inc.  /  (630) 707-2050 

 


