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Drodzy Klienci,
Dzisiejszy newsletter przeznaczony jest dla dla wszystkich Kobiet w Waszej
firmie!
W tym szczególnym dniu chcemy wszystkim Paniom, które na co dzień pracują
w branży turystycznej, przesłać życzenia od kobiet z polskiego biura Travelport.
W czasach niemal nieograniczonych możliwości, ale zarazem niezliczonych
wyzwań,
z którymi codziennie zmagają się kobiety, wierzymy, że szczególnie ważne jest
wzajemne zrozumienie i wsparcie!
Życzymy Wam....
Katarzyna Fabiańska „Słońca i uśmiechu na co dzień, realizacji planów i spełnienia
marzeń, inspiracji
i satysfakcji zarówno osobistych jak i zawodowych .....”

Katarzyna Krysztosiak „Spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej,
pasma sukcesów
i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet!”

Katarzyna Zdanowska „Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla każdej z nas
przygodą
i powodem do dumy.”

Agnieszka Dębska „Dużo uśmiechu na co dzień i udanego życia w zgodzie ze sobą :).”
Marta Wałachowska „Radości, szczęścia i sukcesów w realizacji planów.”
Marta Smolińska „Pysznego, zdrowego jedzenia, odwagi do spełniania swoich marzeń!”
Katarzyna Burchard „Więcej czasu na rzeczy naprawdę ważne.”
Jolanta Krupowicz „Odwagi do realizacji swoich marzeń i planów oraz wiary we własne
siły!”

Iwona Izdebska „Dużo szczęścia, pomyślności, mało smutku, moc radości."
Diana Zubiak „Wielu niepowtarzalnych chwil, spełnienia i uśmiechu w każdym dniu.”
Elżbieta Kulczycka – Fejdasz „Drogie kobietki, życzę wam góry pomysłów, morza
możliwości
oraz wiatru w żaglach, aby spełniać marzenia.”

Anna Kustrzepa „Żebyście umiały być dla siebie samych tak dobre i wyrozumiałe, jakie
potraficie być
dla tych, których najbardziej kochacie!”

Męska część zespołu Travelport dołącza się do powyższych życzeń!

ps. Podzielcie się tymi życzeniami ze wszystkimi Kobietami w Waszym biurze, do których nie
udało nam się dotrzec! Warto się wspierać :-)
Pozdrawiamy serdecznie,
Travelport Poland
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