
        
         Škofja Loka, 1.2.2018 

 
Sekcija frizerjev pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Škofja Loka organizira ogled sejma  

 
Program: 
Odhod avtobusa proti Bolognii bo v zgodnjih jutranjih urah. Sledi celodnevni samostojni ogled 
sejma, ki obsega: Cosmopack, Cosmoprime, Parfumerija in kozmetika, Zeleno in 
Organsko, Podeželski paviljon, Frizerstvo in Saloni, Beauty in Spa ter Nailworld. Povratek proti 
domu bo predvidoma ob 17.00 uri.  
 
Podrobnejše informaciji o uri in mestu odhoda bodo udeleženci prejeli naknadno. 
 
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list! 
 
OOZ Škofja Loka bo organizirala prevoz na omenjeni sejem. Strošek prevoza znaša: 
 za člane Sekcije frizerjev pri OOZ Škofja Loka, ki imajo poravnano članarino: 20 EUR; 
 za člane drugih območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki imajo poravnano članarino: 30 EUR; 
 za vse ostale: 40 EUR.  

 
Vsak udeleženec sam krije strošek vstopnine. Za vas smo uspeli pridobiti posebno promocijsko 
kodo, ki vam prinaša poseben popust ob nakupu vstopnice. Cena nakupa vstopnice preko spleta z 
navedbo promocijske kode tako znaša 25 EUR (redna cena vstopnice preko spleta je sicer 35 EUR, 
cena vstopnice na kraju samem pa je 55 EUR). Ob plačilu vstopnice preko spleta vam banka 
zaračuna strošek provizije (ca. 1 EUR). 
 
Kako pridobim promocijsko kodo in si kupim vstopnico preko spleta? 
Ob prijavi vam bomo poslali predračun v višini stroškov prevoza. Rok za plačilo predračuna je do 
20.2.2018.  
 
 
 
 
 



        
 
 
S plačilom prevoza si boste zagotovili svoje mesto na avtobusu, hkrati pa vam bomo po e-pošti 
poslali tudi promocijsko kodo ter navodilo, kako boste pri nakupu vstopnice preko spleta lahko 
uveljavili popust. Pogoj za uveljavitev promocijske kode je e-naslov, ki ga morate obvezno navesti 
ob spletni registraciji (http://www.cosmoprof.com/tickets/purchase-online/).   
Preko navedene spletne strani je možno plačilo z naslednjimi plačilnimi karticami: Visa, 
Mastercard, Maestro ali Moneta, Postepay. Plačilo preko PayPal ni možno.  
 
Seveda pa vam bomo pri registraciji in nakupu vstopnice nudili tudi vso potrebno pomoč, če bo 
potrebno! 
 
Rok za prijavo: 16.2.2018 oz. do zasedbe prostih mest. 
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. 
 
 

 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 
 

                          Valerija Vaupotič, l.r., predsednica 
Sekcije frizerjev pri OOZ Škofja Loka  
 


