SPECJALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FMT DLA FIRM NALEŻĄCYCH DO
POLSKIEJ UNII TRANSPORTU
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2017 r.
Ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) dlatego prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie faksem (61 84 11 754) lub mailem:
marcin.haremza@transport-manager.pl. Po wysłaniu zgłoszenia każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału drogą mailową.
KOSZT UDZIAŁU W FORUM MANAGERÓW TRANSPORTU

Polska Unia Transportu oferuje firmom zrzeszonym specjalną, niższą cenę za udział w FMT.
Specjalna cena dla firm należących do PUT: 749 PLN + 23% VAT/os

LICZBA
OSÓB

KOSZT

(cena nominalna: 1090 PLN + 23% VAT/os)
W cenę udziału wliczone są pełne koszty wyżywienia przez 2 dni (lunche, przerwy kawowe, uroczysta
kolacja), udziału w dwóch częściach plenarnych forum, specjalnej sesji warsztatowej oraz udział w bankiecie (open bar) i wstęp do
kasyna. Każdy z uczestników otrzyma także komplet materiałów prezentowanych podczas Forum wraz z czasopismem Transport
Manager.
REZERWACJA NOCLEGÓW

Cena udziału w Forum Menedżerów Transportu nie zawiera kosztów noclegu. Rezerwacja noclegów: Hotel Lamberton,
ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew k/Warszawy Kontakt: Katarzyna Zaborska, tel. +48 660728306, k.zaborska@hotellamberton.pl
W celu dokonania rezerwacji pokoi na preferencyjnych warunkach należy podać hasło:
„Rezerwacja - Forum Menedżerów Transportu”
Specjalne ceny dla Gości FMT: Sgn 180 PLN brutto ; Dbl 210 PLN brutto (śniadanie wliczone jest w cenę noclegu)
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA FORUM MENEDŻERÓW TRANSPORTU
Branża

 transport  spedycja  logistyka

Przedział zatrudnienia

 1- 10

 10 - 20

Liczba samochodów własnych

 dostawca usług i rozwiązań dla sektora TSL

 20 - 50

 50 - 100

 powyżej 100

Liczba samochodów kontraktowych

Nazwa firmy
Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Stanowisko

Stanowisko

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail

DANE FIRMY DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT
Nazwa firmy
Adres
NIP
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
za płatność
ADRES DO WYSŁANIA FAKTURY (W PRZYPADKU GDY JEST INNY NIŻ ADRES FIRMY)
Nazwa firmy
Adres
Warunki uczestnictwa w Forum Managerów Transportu
 Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w FMT, wystawionej po spotkaniu przez Media4Business Sp. z o.o.
 Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.
 W przypadku nieodwołania uczestnictwa i niewzięcia udziału w FMT, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty związane z udziałem w FMT.
 Do 3 dni przed spotkaniem można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za zgłoszone osoby.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.
 Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych firmy Media4Business Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie dla potrzeb
wydawniczych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych Dz. U. Nr 133, poz. 883
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty za udział w FMT po otrzymaniu faktury
Data i podpis:

Pieczęć firmowa:

