REGISZTRÁCIÓS LAP
a 2017. május 12.-én a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
szervezésében Szentlőrincien megrendezésre kerülő
VÁLLALKOZÓK NAPJA rendezvényre
(továbbiakban: Rendezvény).
Jelentkező cég, vállalkozás,
személy neve (egyéni
megjelenésnél)

Címe
Képviselője, titulusa
Mobil telefonszám és e-mail cím
Kapcsolattartó neve:

mobil telefonszáma

e-mail címe

……………………………………….

…………………………….

…………………………….

□Regisztrálok a rendezvényre, a

□Regisztrálok a rendezvényre, a

Vidékfejlesztési kerekasztal beszélgetésen
Gazdasági kerekasztal beszélgetésen
kívánok részt venni
kívánok részt venni
Díja - 5.000 Ft + Áfa
Díja - 5.000 Ft + Áfa
(Tartalma: 1 fő részére részvételi lehetőség a
kerekasztal beszélgetésen és a rendezvényen)

(Tartalma: 1 fő részére részvételi lehetőség a
kerekasztal beszélgetésen és a rendezvényen)

A résztvevő neve és titulusa

A résztvevő neve és titulusa

…………………………………………………….

…………………………………………………….

□ Rendezvényen prezentációt is kívánok tartani
Díja - 10.000 Ft + Áfa
(Tartalma: 15 perc időkeret, a helyszínen lap-top + projektor és 1 fő technikai munkatárs biztosított)

A prezentáció témája
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□ Pavilon 1 – Díja 20.000 Ft + Áfa
□A rendezvényen pavilont
kívánok kialakítani

(Tartalma: részvételi lehetőség a rendezvényen 3 fő részére, 1 db
2x2 m alapterületű pavilon és 1 db sörgarnitúra biztosításával)

□ Pavilon 2 – Díja 30.000 Ft + Áfa
(Tartalma: részvételi lehetőség a rendezvényen 4 fő részére, 1 db
3x3 m alapterületű pavilon és 1 db sörgarnitúra biztosításával)
A pavilon igénylésének díja nem tartalmazza a kerekasztal
beszélgetésen való részvétel lehetőségét!

□Nevezek a főzőversenyre (Pavilonnal történő megjelenés esetén igényelhető – nevezési díja nincs!)
Pavilonnal történő megjelenés esetén a résztvevő munkatársak adatai:
Pavilon 1
Név

Beosztás

Pavilon 2
Név

Beosztás

A főzőversenyre nevező partnereink technikai munkatársai - maximum 2 fő részére a belépőt biztosítjuk!

I.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (7621 Pécs Felsőmalom
utca 13., adószám: 19033039-2-02) (továbbiakban: Alapítvány) a rendezvény
keretében megjelenést és az adatlapon igényelt szolgáltatásokat biztosítja.
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II.
-

A Jelentkezési lap kitöltésével Jelentkező elfogadja, hogy
az adatlapon megrendelt szolgáltatások díját megfizeti az Alapítvány részére,
Alapítvány a regisztrációs lap cégszerűen aláírt példányának megérkezését
követően jogosulttá válik a részvételi díj kiszámlázására jelentkező felé,
a részvétel feltétele a díj kiegyenlítése!

Kelt: …………………, 2017. ……………….……

……………………………………
Jelentkező
cégszerű aláírása
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A rendezvény szervezője:
Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.
72/510-297
www.bmvk.hu

A jelentkezéssel kapcsolatos információk, egyeztetés
A cégszerűen aláírt, regisztrációs lapot kérjük, 2017. április 30.-ig az
info@bmvk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.
Jelentkezésének megküldését követően legkésőbb május 5.-ig tájékoztatni
fogjuk a rendezvénnyel kapcsolatos fontos tudnivalókról, a részletes
programról.
Kérdései esetére alábbi kollégáinkat keresheti:
Rendezvénnyel kapcsolatos regisztráció
Gyurkó Erika
titkárságvezető
06 20/941-9218
egyurko@bmvk.hu
Megjelenéssel kapcsolatos technikai kérdések
Végh Gábor
vásárigazgató
06 20/941-9146
gvegh@bmvk.hu
Pénzügyi adminisztráció és számlázás
Pesti Erika
pénzügyi asszisztens
06 20/416-6226
epesti@bmvk.hu
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