Organitzat per:

FULL D’INSCRIPCIÓ
FÒRUM EMPRESARIAL CATALUNYA RÚSSIA

Amb el suport de:

31 d’Octubre – 2 de Novembre 2012. Moscou
Empresa (nom fiscal)

C.I.F.

Nom comercial (a publicar a la web i al catàleg)

web de l’empresa

Persona de Contacte

Càrrec

Adreça

C. P.

Telèfon

Fax

Ciutat

e-mail

Esculli l’opció de participació que més l’interessi:
Opció 2: Espai i i 5 passis d’Expositor
3.000 Euros + 21%IVA = 3.630 Euros

Opció 1: 1 Passi de Visitant Professional
1.000 Euros + 10%IVA = 1.100 Euros

* Resta de característiques al Dossier Comercial

* Resta de característiques al Dossier Comercial

Opció 3: Espai i 5 passis d’Expositor, reunions privades
i servei d’hostessa/intèrpret
5.000 Euros + 21%IVA = 6.050 Euros
* Resta de característiques al Dossier Comercial

Pagament:
El pagament és a 30 dies des del moment de formalitzar la inscripció i a partir de l’1 de setembre és al comptat:
Transferència bancària a:
B.M.P., Barcelona Meeting Point, S.A.U.
La Caixa. Passeig de la Zona Franca, 242. 08038 Barcelona
Nº cta. 2100 / 0840 / 41 / 0200563016
Codi Swift: CAIXESBBXXX
Codi IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016

Targeta de Crèdit

VISA

AMEX

Nº Targeta

Master Card
Caducitat:

Signatura:

Titular
(El nom ha de ser igual que a la targeta)

Ompli la sol·licitud i enviï-la per fax al +34 93 223 42 50 o per e-mail a: vroses@bmpsa.com
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: a efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer creat sota la responsabilitat de BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. amb la finalitat de atendre
la seva sol•licitud, portar a terme el manteniment y control de la relació comercial i informar-li dels nostres serveis i activitats per correu postal, electrònic i/o fax. Si no vol permetre l’ús de les dades amb aquesta finalitat d’informar-li sobre els nostres serveis i productes, si us plau marqui aquesta casella
Tanmateix vostè autoritza a BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. a cedir les seves dades personals a les entitats col·laboradores dels sectors immobiliaris, construcció. Urbanisme, financers i de comunicació, amb la finalitat de enviar-li informació sobre els seus serveis i productes a través de
comunicacions postals i electròniques. Si no dona el seu consentiment si us plau, marqui la casella
En tot moment, vostè tindrà dret d’accés a la informació d’aquest fitxer, rectificar-la en cas d’error o cancel·lar-la i oposar-se al us posant-se en contacte amb BARCELONA MEETING POINT, S.A.U., Carrer 60, nº19, 6ª planta, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona

www.forumcatrussia.cat

