
Wydrukuj zgłoszenie, wypełnij  i odeślij na adres: forumagentow@wia do mo sci tu ry stycz ne.pl
x x x

ZAREJESTRUJ 

SIĘ JUŻ DZIŚ!

Partner ZłotyPartner wspierający Partner Partner

VI Ogólnopolskie 
Forum Agentów Biur Podróży
22 listopada 2017 r., Warszawa, Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24

Zgłoszenie uczestnictwa
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................................

Firma: .............................................................................................................................................................................................  

Adres: .............................................................................................................................................................................................

Kod pocztowy / Miejscowość: .......................................................................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................  E-mail:  .................................................................................

Agent/mały touroperator   ❏	 Touroperator   ❏ Stowarzyszenie   ❏ Inne   ❏	

ROZMOWY STOLIKOWE – w czasie trwania Forum oferujemy możliwość bezpośrednich rozmów stolikowych  
z ekspertami i przedstawicielami największych firm touroperatorskich. Informacja o zapisach na spotkania  
zostanie ogłoszona w późniejszym terminie i skierowana w pierwszej kolejności do zapisanych uczestników.  
Proszę o przesłanie informacji   ❏

NOWOŚĆ! Warsztaty technologiczne MerlinX, Amadeus 
OPŁATA ZA UDZIAŁ W FORUM
 Netto VAT Brutto
PAKIET STANDARD 290 zł 23% 356,70 zł   ❏

PAKIET PROMOcYjNY 
dla uczestników poprzedniej edycji Forum 180 zł 23% 221,40 zł   ❏
dla prenumeratorów WT 180 zł 23% 221,40 zł   ❏

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, firma otrzyma zniżkę w wysokości 20%.

NOWOŚĆ DLA AgENTóW I MAŁYch ORgANIZATORóW
druga zgłaszana osoba – koszt uczestnictwa   90 zł 23% 110,70 zł   ❏

Opłata za wie ra: ca ło dzien ny udział w Fo rum • uczest nic two w de ba cie z udzia łem pre ze sów naj więk szych to uro pe ra to rów  
z ryn ku pol skie go • ma te ria ły kon fe ren cyj ne• lunch oraz prze rwy ka wo we • udział w bankiecie, podczas którego zostaną 
ogłoszone wyniki konkursu „Agent Roku 2017” • bez płat ny par king

Miejsce parkingowe (ilość ograniczona)      ❏	Tak     ❏	Nie

Wpłata na konto: Bank handlowy w Warszawie SA – 37 1030 0019 0109 8533 0003 6850 

Faktura VAT      ❏	Tak     ❏	Nie 

Dane do faktury

Firma .................................................................................................................................... NIP ..................................................

Adres  .............................................................................................................................................................................................

Data: ________________                                             Pieczęć firmowa, podpis:_____________________________________

WYŚLIj ZgŁOSZENIE: 
tel./faks (22) 822 20 16; e-mail: forumagentow@wia do mo sci tu ry stycz ne.pl

Dodatkowe informacje: Aneta Krupińska


