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World Business Forum

Име    ПозИцИя

КомПанИя    Сфера

адреС    Град

облаСт    ПощенСКИ Код  държава

е-mail    телефон   фаКС

Име на КомПанИята:

Данни за фактура

адреС По реГИСтрацИя:      еИК/булСтат:

ддС №     мол:

За регистрация, моля изпратете този формуляр на :
e-mail: info@biforum.org или факс: +359 2/953 29 24 

регистрационен формуляр

начин на плащане

Прокредит Банк (България)
BIC: PRCB BGSF
IBAN: BG62PRCB92301121276210  (USD)
IBAN BG12 PRCB 9230 1021 2762 21 (BG)*

Политика при отмяна на участие: ако желаете да отмените участието си (i) до 45 дена от датата на закупуване (ii) 60 дена преди събитието (“краен срок за 
обезщетение”), сумата ви ще бъде върната по същия начин (например кредитна карта, банков превод, и т.н.), по който регистрационното плащане е било направено, 
като се удържи $ 350 на билет за административни раходи. ако поискате отмяна на участието си (i) след изтичане на “крайния срок за обещетение” и (ii) по-рано от 
10 дена преди събитието (“Кредитен краен срок”), ще ви бъде даден кредит със същата стойност, който ще може да използвате за друго събитие на HSm, до 31-ви 
декември на следващата година. не е разрешена отмяна на участие след датата на събитието. запазваме правото си да отменим събитието и в такъв случай ще 
възстановим цялата платена сума.
Програма: запазваме правото си да правим промени без предварително предупреждение.
всички “Правила и условия” могат да бъдат открити в регистрационната секция на wobi.com/wbfnyc
Права за разпространение: HSm запазва  правото да предава записи през телевизии, сателит, кабел, iPTV, интернет и всякакви други начини на разпространение. 
участвайки в World Business Forum, вие ни давате съгласиe да използваме тези снимки.

USE CODE: BNY-2mD-CliE-13

Възможности за участие

Допълнителни възможности

Резервирано място
$ 300
участници ______________

12 март - 29 април
единичен билет:
$ 1,890
участници __________

5 или повече билета
$ 1,690 всеки
участници __________

30 април - 24 юни
единичен билет:
$ 1,990
участници __________

5 или повече билета
$ 1,790 всеки
участници __________

25 юни - 12 август
единичен билет:
$ 2,090
участници __________

5 или повече билета
$ 1,890 всеки
участници __________

13 август - 27 септември
единичен билет:
$ 2,190
участници __________

5 или повече билета
$ 1,990 всеки
участници __________

След 27 септември
единичен билет:
$ 2,500
участници __________

платинен пропуск:   
$ 3,000 
участници _______________

включва билет за форума 
и специални удобства

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

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 от дадения 
преференциален период.

*  Плащането се извършва по курса на деня на бнб. 


