KONFERANS DELEGE KAYIT FORMU
KATILMAK İSTEDİĞİNİZ KONFERANSIN ADI: - *Lütfen yazınız

--------------------------------------------------------------------------------------------------*Lütfen formu eksiksiz doldurunuz

*Son Kullanıcı Delege Kayıt

**Tedarikçi Delege Kayıt

299 € + KDV

1 Kişi

399 € + KDV

KATILIMCI BİLGİSİ:
*Son Kullanıcı - Konferans konusu sektör için herhangi bir hizmet, servis ya da ürün sağlamayan kişi ve kurumlar bu fiyattan yararlanabilirler.
**Tedarikçi - Konferans konusu sektöre ürün yada hizmet veren diğer teknoloji, yazılım, danışmanlık, sigorta vs şirketleri bu kategoriden delege kaydı yaptırabilirler. Aksi
durumda yapılan kayıtlar iptal edilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Konferansa şirketlerin satış, pazarlama ve iş geliştirme profesyonelleri *Son Kullanıcı Delege katılımcı
olarak katılamazlar. Bu kategoriye uymayan tüm kayıtlar İPTAL edilecektir

KATILIMCI DELEGE - KİŞİ DETAYLARI:
İsim - Soyad

Pozisyon

E-Mail

Cep

FATURA BİLGİLERİ:
Şirket (Unvan):
Adres:
Vergi Dairesi ve Nosu:
Telefonu:
E-Mail:
Ek Bilgi:

ÖDEME ŞEKLİ:
* Ödemeyi Havale/EFT ile yapmak için faturanın üzerindeki hesapları kullanabilirsiniz.
* Ödemeyi Kredi Kartı ile yapmak için lütfen aşağıdaki mail order formunu doldurunuz.
* Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Tüm banka masrafları alıcıya aittir.

MAİL ORDER FORMU:
Kredi kartı sahibinin İsim Soyadı: …………………………………………………………………
Kredi kartı tipi: Mastercard ○

Visa ○

Kredi kartı numarası: …………………………………………………………………………………..
Kredi kartı son geçerlilik tarihi: …………/…………
CVV2(*): …………
(*) CVV2 kodu kartınızın arka yüzündeki 3 haneli numaradır.

Kredi kartı sahibinin imzası: …………………………………………………………………………
Tarih: ………………………………

ANLAŞMA ŞARTLARI:
Katılım formunun doldurulması ve anlaşmanın imzalanması doldurulmuş tüm bilgilerin doğruluğunu, aşağıdaki anlaşma şartlarının kabul edildiğini ve 5 iş günü içerisinde tüm
ödemenin Pronto Organizasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapılacağının kabul ve garantisidir. Katılım olsun ya da olmasın ödemenin şirket ya da kişi tarafından yapılacağı kabul
ve garanti edilmiştir. Eğer konferansa katılmaz iseniz, alternatif bir katılımcı kabul edilecektir. İptaller yazılı olarak, konferansın başlamasına en azından 30 gün kala elimize geçer
ise kabul edilecektir. Bu durumda 150 Euro idari masraflar kesildikten sonra, ödenen paranın geri kalanı iade edilecektir. Konferansa kalan süre 30 gün veya daha az olan
durumlarda yapılan iptallerde para iadesi olmayacaktır. Sözlü iptaller geçerli sayılmayacaktır. Konferansın genel kıyafet kuralı erkekler için takım elbise ve kravattır. İşbu
Sözleşmenin uygulanmasından ya da konferans esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

*Anlaşma Şartlarını okudum ve anladım.

İmza*:

Tarih:

------------------------------------------------

------------------------------

*Doldurulmuş formu info@prontoeventi.com adresine mail yoluyla veya 0 530 462 11 11 numaralı telefona whatsapp yoluyla
yollayınız.
Pronto Eventi
Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:39 Hasoğlu Plaza D:47, 34805 Beykoz - İstanbul
T: 0 216 465 4 111 | F: 0 216 465 40 04 | E: info@prontoeventi.com

