Tel/fax: 021.725.50.11;
mobil: 0744.365.501

FORMULAR DE PARTICIPARE
Conferința ”Afacerile într-o nouă paradigmă: între decizii economice și provocări juridice. Soluții legale pentru mediul de afaceri”
Locul și data desfasurarii: 12 – 13 iunie 2015, Universitatea Româno-Americană, Bucuresti, Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1

Bifati casuta, conform optiunii dumneavoastra:
sâmbătă, 13 iunie 2015
ambele zile , vineri și sâmbătă, 12 – 13 iunie 2015
SOCIETATEA PARTICIPANTA: ..................................................................................................
CUI / CIF: ........................................................ Reg. Com : ..............................................................
Adresa: ................................................................................................................................................
Persoana de contact: ........................................................... Functia ...................................................
Telefon:.............................. Fax: .................................. E-mail: ..........................................................
Banca:..............................................................IBAN: ..........................................................................
TARIF DE PARTICIPARE (include participarea la conferință, coffee break-uri, masa de prânz, bufet,
diplome de participare, prezentări)

250 LEI / persoana + TVA (24%), pentru participarea la lucrările conferinței din ziua de
sâmbătă, 13 iunie 2015; Conferință acreditată INPPI – 4 ore de pregătire profesională
350 LEI / persoana + TVA (24%), pentru participarea la lucrările conferinței din
ambele zile, vineri și sâmbătă, 12 - 13 iunie 2015; Conferință acreditată INPPI - 4 ore de pregătire
profesională - și în curs de acreditare INPPA
Pentru doi sau mai multi participanti de la aceeasi firma - reducere 10%
Numar de participanti din partea firmei: ............ persoane.
Nume persoana participanta: ......................................................................................................
TOTAL TAXA = ..............................lei, OP nr.: ............ data ................. (Factura va fi eliberata cu
data inscrisa pe OP si va fi inmanata participantilor, in original, la eveniment)
MODALITATE DE PLATA:
Plata se face in contul:
SC MEDIA MAKERS SRL
Reg. Com: J40/13477/2002;
CUI: RO15104034
Adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 29, sector 6
Cont: RO20 BPOS 7000 3047 751 ROL 01 Banca: Banc Post - Sucursala Unirii

CONTACT SI INSCRIERE: Carmen RUDNITCHI Tel mobil: 0744.365.501
Mihai RADU Tel mobil: 0740.231.018
Telefon/fax: 021.725.50.11
E-mail: office@mediamakers.ro;
Data limita de inscriere este joi, 11 iunie 2015
Va rugam sa trimiteti prin fax sau e-mail acest formular, completat,
insotit de copia OP, la numarul de fax 021.725.50.11 sau la adresa de e-mail office@mediamakers.ro, pana
cel tarziu la data limita de inscriere. Prezentul formular de participare tine loc de Contract. Va multumim.

PARTENERI

