
 

 

Správame sa zodpovedne a vedieme príkladom. 

 

Vážení priatelia, iste už pod tlakom súčasných udalostí očakávate informácie o našej konferencii 

MUŽOM. Nechali sme si pri rozhodovaní trocha priestoru, aby sme si zachovali chladnú hlavu  

a urobili správne a strategické rozhodnutie. 

 

Keďže našim úmyslom nie je iba usporiadať nejakú konferenciu, ale hodnotovú udalosť, ktorá 

prinesie viac ako len dobré prednášky, chceme zaujať múdre stanovisko. Naše rozhodnutie je teda, 

že konferenciu preložíme na jeseň.  

 

Ideme do toho s obavou, či navrhnutý termín bude sedieť vám všetkým, pretože si vašu účasť 

vážime. Na druhej strane sme presvedčení, že ste posolstvo konferencie MUŽOM prijali za svoje  

a zostanete na tejto ceste s nami. 

 

„Aby ste videli aj do zákulisia, naša práca nekončí. Na obdobie do nového termínu konferencie sme 

pripravili stratégiu nielen v marketingovej oblasti. Nakoniec z toho vyťažíme to najlepšie  možné. 

Partneri konferencie jej zostávajú naďalej verní a sme radi, že sme spolu vytvorili dobré základy, 

ktoré táto kríza neohrozí.“, uviedol organizačný tím konferencie. 

 

 
 

Nový termín konferencie je teda 26.09.2020. Všetky doposiaľ kúpené vstupenky sú platné.  

V prípade, že Vám náhradný termín nevyhovuje, prosíme, aby ste nám zaslali túto informáciu  

na email: martin@muzom.sk so žiadosťou o vrátenie vstupného. Možnosť zaslania žiadosti  

o vrátenie úhrady za vstupenku je do 30.3.2020, vrátane. Po tomto termíne máme za to, že Vám 

nový termín vyhovuje. 

 

„Všekým, ktorým nový termín vyhovuje a pokračujú s nami ďalej, v deň konferencie ako vďaku  

za vašu lojalitu, dostanete od nás darček - limitované tlačové vydanie magazínu Mužom.sk - 

vybraných 50 článkov. Nastali nové časy, celá spoločnosť sa učí v  novej situáci žiť a viac ako 

inokedy cítime význam slov chrániť a viesť. Opatrujte sa a my sa na vás tešíme  v septembri!“, uviedli 

Peter, Martin a Anita. 

 

Vidíme sa 26.9.2020 v priestoroch v DoubleTree by Hilton v Bratislave, 

predaj vstupeniek na konferencia.muzom.sk/vstupenky/. 

  

Aktuálne informácie o konferencii nájdete na našom Facebooku - fb.me/konferencia.muzom 

alebo pod oficiálnym označením #muzom2020 na sociálnych sieťach. 

https://konferencia.muzom.sk/vstupenky/
https://2018.kosice.wordcamp.org/listky/
https://fb.me/konferencia.muzom

