
  

 

 
 
 

 

 

Przewodnik po wydarzeniu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Joanna Ceplin 

Ty i Twoja marka online 
17 marca 2018, Londyn 

 



 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przewod ik po wydarze iu preze tuje ajważ iejsze i for acje orga izacyj e. 

Prosimy o u aż ą lekturę. W prz padku dodatko h p tań prosi  o ko takt – Anna Ewa Suska – 

anna@excellencevale.com.  

 

 
Data Miejsce 

17 marca 2018 

sobota 

8.30 - 17.00  

Hilton London Paddington 

146 Praed Street, London W2 1EE, United Kingdom 

  

 

 

 

Rejestracja 

 

Wejś ie a salę szkole io ą aga ześ iejszej rejestra ji. Recepcja 

szkoleniowa ędzie z a od 7.30am. Dla Państ a god , prosi  o 

ześ iejsze prz ie.   
Dla goś i VIP prze iduje  odrę e, spe jal ie oz a zo e sta o isko 
do rejestracji. O 8.45am drz i zosta ą zamk ięte. 

 

 

e-bilety 

 

 

Prosimy o wydrukowanie biletu oraz okazanie go podczas rejestracji. 

 



 

Komunikacja 

Dodatkowe 

informacje dla 

uczestników 

Na darze ie ają stęp t lko oso , które ukoń z ł   rok ż ia. 
Ma  ie ogą ię  hodzić z ie o lęta i lu  dzieć i po iżej tej 
granicy wieku. 

Jeśli jesteś oso ą iepeł ospra ą, która porusza się a ózku 
i alidzki , poi for uj as o t  przed darze ie  piszą  a 
anna@excellencevale.com. 

Na szkole iu ędzie ożli  zakup książek tre erki, prosi  o zię ie ze 
so ą gotó ki. 
W darze ie zosta ie agra e oraz ędą ro io e zdję ia, ateriał  te 
zosta ą póź iej korz sta e do pro o ji arki E elle eVale  

edia h, so ial edia h, itd., jeśli ie rażasz a to zgod , prosi  o 
przekazanie tej informacji fotografowi lub operatorowi kamery albo 

oso ie z rejestra ji. Jeśli tego ie zro isz, ędzie to oz a zać, że zgadzasz 
się  T ój izeru ek został korz sta   żej spo ia  elu. 
 

Lunch Lu h rozpo z ie się o godzi ie 13.30. 

Informacje dodatkowe 

dla Klientów VIP 

 Priorytetowa rejestracja w specjalnie oznaczonej strefie VIP 

 Miejs e siedzą e  pier sz h trze h rzęda h przed s e ą 

 W trakcie przerwy zapraszamy na lunch z Joa ą Cepli  do 

restauracji hotelowej. 

 

 

Nagrywanie  

 

 

Uż a ie szelki h urządzeń do agr a ia, w tym telefonów 

komórkowych, jest niedozwolone. Prosi  o rozu iałość i 
zastoso a ie się do ałko itego zakazu agr a ia. 
 

Dress Code 

 

Sugeruje  god  st l asual. Sala jest kli at zo a a, ię  prosimy 

zad ać o dodatko e okr ie  razie potrze .  
 

 

Lokalizacja  

 

Hotel Hilto  Lo do  Paddi gto  położo  jest  sąsiedzt ie sta ji etra 
Paddington, dworca kolejowego oraz przystanku autobusowego Paddington 

Rail Station. 

Stacja Paddington jest połą zo a z hotelem. Obok sklepu Marks and Spencer 

 środku sta ji są s hod  a  piętro i ta  jest ejś ie za i da i 
ezpośred io do hotelu. Proszę obejrzeć li e A  E a Suska opublikowany 

na stronie ExcellenceVale na Facebooku, dokład ie pokazuje  jak dojść na 

miejsce. 

 

Dojazd 
 

Mapa: http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-

paddington-LONPDHI/maps-directions/index.html  

mailto:anna@excellencevale.com
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-paddington-LONPDHI/maps-directions/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-paddington-LONPDHI/maps-directions/index.html


 

 

Metro:  

Paddington (tuż o ok hotelu, po drugiej stronie ulicy) 

Stacja ta o sługuje astępują e li ie etra: 
 Linia Bakerloo  

 Linia Circle i District 

 Linia Hammersmith & City 

 

Stacja kolejowa: 

 Paddington tuż o ok hotelu, po drugiej stro ie uli  

 

Hotel Hilto  Lo do  Paddi gto  połą zo  jest kładką ze sta ją Paddi gto . 
W star z  siąść po ru ho h s hoda h aprze i ko peronów 6 i 7 

ezpośred io dostać się do hotelu Hilto  Lo do  Paddi gto . 
 

Autobusy: 

 Przystanek autobusowy Paddington Rail Station, po drugiej stronie ulicy, 

oferuje autobusy 7, 23, 27, 36, 205, N7 i N205. 

 

 

Dojazd z lotniska  Heathrow Airport  

 Hotel 

Hilto  Lo do  Paddi gto  z ajduje się  i ut od lot iska Heathro  
Airport (Heathrow Express na Paddington Station jedzie ok. 15 minut.) 

  

 

Dojazd z lotniska  Gatwick Airport 

 Należ  poje hać M23, a astęp ie M25. Wyjść a skrz żo a iu  
na A40 i dalej kiero ać się z aka i a sta ję Paddi gto  (czas 

podróż  9  i ut . 
 

Dojazd z lotniska  London Stansted Airport 

 Należ  poje hać  M   kieru ku e tru  Lo d u. Następ ie 
kiero ać się z aka i a West E d i Paddi gto  Statio  zas podróż  
to 90 minut). 

 

 

Parking  

Moż a skorz stać z NCP Car Park. Naj liższe to:  
London Hilton Metropole – w podziemiach hotelu – 5 minut od Hilton 

Paddington  

 London Arthur Court Arthur Court, Queensway, Bayswater, London, W2 5HL   

 London Sherwood Court, Sherwood Court, Shouldham Street, Corner of 

Bryanston Place, London, W1H 5FE 

 

Kontakt w razie pytań 
 

Email: anna@excellencevale.com. 



 

Wielka Brytania 

Telefon stacjonarny: +44 (0) 2034 115 018 

Telefon komórkowy: +44 (0) 7737 163 194 

Polska 

Telefon stacjonarny: +48 (0) 123 120 975 

Telefon komórkowy: +48 (0) 788 252 651 

 

Serwis: www.excellencevale.com 


