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KDO SO ČLANI KLUBA COVIRIAS? 
 
Klubu COVIRIAS pripadajo strokovnjaki, ki: 
 

 se želijo stalno izobraževati in informirati o prehranskih dopolnilih in/ali kozmetiki, 

 v farmaciji ne vidijo samo službe, ampak poklic, 

 želijo bolj celosten pogled na farmacevtiko, 

 podpirajo stanovsko povezovanje, ki vodi v razvoj poklicev v farmacevtiki, 

 nenehno iščejo nove priložnosti in poznanstva, saj želijo vplivati na razvoj svoje kariere. 

 
 Bodite zraven tudi vi!   Včlanite se! >> 

 
 
ČLANSKE UGODNOSTI 
 

Člani kluba COVIRIAS imajo pravico do 10 % popusta na VSA COVIRIAS izobraževanja v času 
trajaja članstva, ne glede na lokacijo ali temo. 

 
Člani kluba COVIRIAS, ki delajo kot dobavitelji, imajo pravico do brezplačne udeležbe na vseh P3 
PRO DAN dogodkih v času trajaja članstva, ne glede na lokacijo ali temo. 
 

Člani kluba COVIRIAS, ki delajo kot lekarnarji, imajo pravico do brezplačne udeležbe na vseh P3 
PRO VEČER dogodkih v času trajaja članstva, ne glede na lokacijo ali temo. 
 

Člani kluba prednostno prejemajo COVIRIAS obvestila. 
 

Na samih dogodkih imajo člani pravico do VIP mest in postrežbe, če je ta v sklopu organizacije 

posameznega dogodka. 
 

O posebnih ugodnostih, npr. popustih za nočitve v partnerskih hotelih ipd. člane obveščamo osebno 
po mailu. 
 

ZAKAJ NE BI IZKORISTILI NAŠTETIH UGODNOSTI TUDI VI? Pokličite nas na 01 23 22 097 ali 

pišite na info@covirias.si! 

 
  PRIJAVNICA 
 
  Izpolnite spletni obrazec ali natisnite prijavnico.  
  Izpolnjeno prijavnico nam pošljite na e-poštni naslov info@covirias.si oziroma prek faxa  

  na št. 01 23 22 098. 
 

  Dobrodošli v klubu!  

 
IZKAZOVANJE ČLANSTVA 
 
Vsakemu članu za izkazovanje članstva pripada kartica COVIRIAS kluba, ki jo pridobi ob plačilu 

letne članarine. 

 
Kartico imetnik prejme po pošti na naslov plačnika ali mu jo osebno izročimo npr. na posameznem 

dogodku, v kolikor je to časovno smiselno. 
 

Članstvo v klubu velja za eno osebo in ni prenosljivo, ne glede na plačnika. 
 

 

VAS ZANIMA VEČ? Pokličite nas na 01 23 22 097 ali nam pišite na info@covirias.si! 
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