
  

  

WORLD BUSINESS FORUM
5 - 6 ноември 2013 г., Милано, Италия

WBF/2MD/INGL/13

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ:

 VIP пропуск: 500 €  (допълнително към цената на всеки билет)   

Лични данни

Данни за фактура

Начин на плащане

Важно: билетът е персонализиран. Всяка промяна трябва да се комуникира до 15 дни преди събитието.

Г-н Г-жа

Име:

Дата на раждане:

Позиция:

Компания:

Сфера на дейност:

Телефон:

e-mail:

Адрес:

Град:

Име на компанията:

Адрес по регистрация:

Град:                               

ЕИК/Булстат:

ДДС №:

МОЛ:

Банков превод към Български икономически форум, в който под основание за плащане да бъде изписано: WBF Milan 2013, плюс име на компанията и 
име на участник. Разходите за банковия превод са за сметка на участника.

ПроКредит Банк (България)

IBAN BG12 PRCB 9230 1021 2762 21 (BG)

BIC: PRCB BGSF

ПроКредит Банк (България)

IBAN BG97 PRCB 9230 1421 2762 10 (EUR)

BIC: PRCB BGSF

Област:

Фамилия:

Образователна титла:

Отдел:

Брой служители:

Факс:

Пощенски код:

Област: Държава:

Телефон:

Пощенски код:

Държава:

 

 

 

Дата  Подпис

За повече информация се свържете с Български икономически форум- официален представител на WBF Milan 2013 за ЮИЕ:
тeл: (+359 2) 951 57 59     факс: (+359 2) 953 29 24    info@biforum.org  |  www.biforum.org

  

до 17 май 2013 г.: 1.790 € 
до 19 юли 2013 г.: 1.890 €

след 25 октомври 2013 г.: 2.400 €
до 25 октомври 2013 г.: 1.990 €

Моля, обърнете внимание, че за да се възползвате от преференциалните цени за определен период, трябва да платите необходимата сума 
преди датата, посочена като краeн срок за плащане за дадения преференциален период.

За да се регистрирате, изпратете този формуляр на: факс: (+359 2) 953 29 24 или e-mail: info@biforum.org

Политика при отмяна на участие: крайният срок за отмяна на участие е 45 дни преди събитието. В този случай, сумата Ви ще бъде върната по същия начин (например банков превод и т.н.), по който регистрационното 
плащане е било направено, като се удържи 250 € такса на билет за административни раходи. Заявки за отмяна на участие, направени след изтичане на крайния срок за отмяна на участие, не са разрешени и в такъв случай 
няма да бъдат възстановени никакви суми, но билетите могат да бъдат предоставени на други участници. Плащането се извършва по данните от фактурата.
Програма: Запазваме правото си да правим промени, без предварително предупреждение. Поверителност: Вашата лична информация ще бъде третирана според италианския закон за защита на личните данни 
(D.Lgs.30.06.03 n.196). Информацията получена от Вас ще бъде използвана за регистрация и за административни цели. Регистрирайки се , Вие изрично се съгласявате и ни оторизирате да използваме Вашата информация, за 
да ни помогнете да Ви осигурим продуктите и услугите, които сте заявили, че желаете и за да Ви информираме за предложения, които може да представляват интерес за Вас. Освен това, Вие изрично се съгласявате, че ние 
можем да споделяме Вашата информация (i) с други компании, част от групата на HSM (ii) с нашите бизнес партньори. Приложимите "Условия за ползване" можете да откриете на 
http://it.hsmglobal.com/contenidos/condizioni.html


