PARTNERZY PROGRAMU MIEJSKA KARTA SENIORA- OFERTY

RÓŻNE
PARTNER

OFERTA

Zaraz Wracam Bistro
Piotrkowska 101, Łódź
tel: 509 24 89 53
e-mail:zarazwracambistro@gmail.com

W ramach programu Miejska Karta Seniora, chcielibyśmy
zaproponować szczególne zniżki dla osób 60+. Dotyczyć one będą
dni od poniedziałku do środy i wynosić będą 15 %.
Przewidujemy również stworzenie specjalnych zestawów jedzeniowych
po konsultacji z dietetykiem. W czasie wakacji w wybrane dni
zapraszać będziemy na rozgrywki szachowe, a także karciane.

THE MEXICAN
ul.Piotrkowska 67
90-422 Łódź
tel.: 42 633 68 68
tel. 605 994 494
e-mail: themexican.piotrkowska@gmail.com

Z uwagi na udział naszej restauracji w programie Miejska Karta
Seniora proponujemy osobom 60+ rabat w wysokości 10 % i za
każdy kolejny rok dodatkowe 2% rabatu.

Restauracje The Mexican to restauracje cechujące się
konsekwentną ofertą kulinarną opartą na oryginalnych
recepturach
kuchni
meksykańskiej
oraz
wyraźnie
rozpoznawalnym,
unikalnym
meksykańskim
wystrojem
odznaczającym się dużą dbałością o szczegóły.
TAXI PLUS S.C.
92-318 ŁÓDŹ
Al.Piłsudskiego 135
tel: 42 6 500 500

Taxi Plus s.c. oferuje dla wszystkich Seniorów
taksówkami z Rabatem 20 %.

Centrum Fifty:Fifty
Fundacją Wspierania Rozwoju
Nowoczesnych Technologii 4Future
Al.Kościuszki 39
90-418 Łódź

Sieć Fifty:Fifty oferuje:

przejazdy

Spotkania
To cykl mini wykładów skierowanych do wszystkich osób 50+ na temat
nowinek technologicznych. Spotkania prowadzone są przez
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tel 42 637 90 30
tel 600 701 863
mail: magdalena.gaj@4future.org.pl

Specjalistów w nieformalnej atmosferze.

Sklep z oświetleniem „TALUX”
ul. Zachodnia 69
90-402 Łódź
www.talux.pl
talux@talux.pl

Talux proponuje wszystkim seniorom specjalny rabat na cały
asortyment w wysokości 10% oraz miłą i fachową obsługę, która
pomoże w wyborze najbardziej odpowiedniego asortymentu.

Szkolenia
To zajęcia z zakresu obsługi komputera oraz Internetu oparte na
Sieć Fifty:Fifty to:
formule „osoby 50+ dla osób 50+” , co oznacza, że trenerem jest
• franczyza społeczna, która prowadzi działania non – profit
przedstawiciel pokolenia 50+.
• metoda aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ poprzez Obecnie oferujemy 8 tematów szkoleń.
rozwijanie umiejętności w zakresie
nowych technologii
Kurs Trenerski
• punkty działające na terenie województwa łódzkiego
To zajęcia skierowane do osób 50+, które maja wiedzę z zakresu
• przestrzeń wymiany idei i doświadczeń
informatyki i chcą zostać certyfikowanym Trenerem Fifty:Fifty. Podczas
zajęć osoby 50 + nabywają kompetencje trenerskie w oparciu o metodę
Naszym celem jest promowanie osób 50+ jako aktywnych i Fifty:Fifty .
korzystających z nowych technologii

W naszej ofercie znajdą Państwo:
- żyrandole
- lampy podłogowe i biurkowe
- kinkiety
- żarówki i inne źródła światła
- osprzęt elektryczny
- abażury i klosze do wszelkiego rodzaju lamp
- lustra
Moja firma istniej już od 1989 roku i sam jestem również
członkiem Klubu Seniora.
Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta
Łodzi. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy.
Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie
dowodu osobistego.
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