Zarządzanie należnościami w
organizacji w trudnych czasach
Konferencja - Warsztaty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
02-952 Warszawa

Prosimy odesłać faxem na nr 022 314 14 10
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SIEDZIBA
NIP
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Możliwe formy udziału w projekcie Zarządzanie należnościami w organizacji w trudnych czasach
I

II

Konferencja - 14.09.2009
Zarządzanie należnościami w organizacji w trudnych czasach - 14.09.2009 – zgłoszenie imienne
obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
Konferencja odbywa się w Knowledge Village, Warszawa – Wilanów, ul. Wiertnicza 141
Warsztat 1: Skuteczna windykacja w służbie wygrywającej strategii sprzedaży, czyli zarządzanie
doświadczeniem klientów (CEM) a windykacja. – 15.09.2009
Zgłoszenie imienne obejmuje udział w warsztacie, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.
Warsztat odbywa się w Knowledge Village, Warszawa – Wilanów, ul. Wiertnicza 141

Koszt 950 zł + 22% VAT

Koszt 950 zł + 22% VAT
(za warsztat)

Zamawiam uczestnictwo w projekcie dla następujących osób z firmy:
imię i nazwisko

stanowisko

e-mail

konferencja

warsztat

ZNIŻKI
1. Do dnia 14 sierpnia 2009 uczestnictwo w Konferencji lub Warsztacie – 40% zniżki.
2. Do dnia 28 sierpnia 2009 uczestnictwo w Konferencji i Warsztacie – 20%zniżki.
3. Przy zakupie trzech uczestnictw w Konferencji lub/i Warsztatach – 20% zniżki.
Zniżki nie sumują się.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami formularza zgłoszeniowego oraz akceptuję łączną kwotę (brutto) w wysokości……………………………zł,
która zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy: Nowoczesna Firma Sp. z o. o.
Bank Pekao S.A. 47 1240 6218 1111 0000 4612 2894
Upoważniamy Nowoczesną Firmę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

......................................................................................................................................................................................
miejscowość, data

pieczątka firmowa

pieczątka i podpis zamawiającej

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI I WARSZTACIE
Warunkiem uczestnictwa w konferencji/warsztacie jest przesłanie do Organizatora niniejszego formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu
zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą pro formą. Cena obejmuje udział w wybranych zajęciach,
materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. FVAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek
bankowy. Rezygnacje z uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora oraz faksem na nr 022 314 14 10. W przypadku
wycofania zgłoszenia do dnia 14 sierpnia 2009 cała kwota wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania
zgłoszenia po 14 sierpnia 2009 osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania
zgłoszenia po 28 sierpnia 2009 osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku przesłania
formularza zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto
Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni. W przypadku gdyby Konferencja/ Warsztaty nie odbyły się z winy Organizatora - zgłaszający
otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w
programie konferencji i warsztatów.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla
Nowoczesnej Firmy Sp. z o.o. i Partnerów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że
przysługuje mi prawo do wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

