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PARTICIPANT

DATE DESPRE COMPANIE

PARTICIPANT 2

DATA

PARTICIPANT 3

TAXA DE PARTICIPARE

Nume si preNume

CompaNie

Nume si preNume Nume si preNume

Bilet de participare - Conferinta & Expo Hall:  
145 euro + TVA / persoana* 
Include: accesul la lucrările coferinței, în zona Expo Hall, pauză de cafea, masă de 
prânz, prezentările speakerilor

Bilet de participare full – Conferință & Expo Hall & Business Dinner: 
270 euro + TVA / persoana* 
Include: accesul la lucrările coferinței, acces în zona Expo Hall, pauză de cafea, 
masă de prânz, acces business dinner, cazare cameră single 1 noapte (21 Martie), 
prezentările speakerilor.

Plata se va face numai în baza unei facturi emise de organizatori după 
primirea formularului de inscriere.
CONTENT PLUS S.R.L.
CUI RO 323 97 961
Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/ 13206/25.10.2013
In RON 
Cont: RO76BTRLRONCRT0234185001
Banca: Banca Transilvania
In Euro 
Cod IBAN: RO26BTRLEURCRT0234185001
Banca: Banca Transilvania  Swift Code: BTRLRO22 

DomeNiu De aCtivitate

aDresa

FuNCtie FuNCtie

LoCaLitate

Cui

teLeFoN teLeFoN

Nr. iNregistrare registruL ComertuLui

CoNt

e-maiL e-maiL

BaNCa

Completarea tuturor campurilor este obligatorie in vederea facturarii

teLeFoN

FuNCtie

e-maiL

Discounturi:  5% pentru participarea a doua persoane; 10% pentru trei persoane 
*) plata se va face în lei la cursul BNR din ziua platii

Completati formularul si expediati-l la una dintre adresele:  
aurelia.grigorescu@modernbuyer.ro sau maria.hurduc@modernbuyer.ro,  
pentru a va rezerva locul in sala si pentru a va emite factura fiscala.

În timpul evenimentului Retail & Horeca Distribution și după terminarea acestuia, punem la dispoziția invitaților lista participanților și datele de 
contact ale acestora. În acest scop prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumel participanților, numele organizațiilor în 
care activează, adresele de e-mail. Vă cerem permisiunea de a fi fotografiați și de a apărea în meterialele noastre publicate de Modern Buyer.

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor în scopul de mai sus Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor în scopul de mai sus

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Pentru detalii contactati: Maria Hurduc  -  0729.880.041 / Aurelia Grigorescu -  0767 118 833
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