GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS
KULCSKÉRDÉSEI
A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY
ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE?

Továbbképző konferencia gyakorló családorvosok, gyógyszerészek
és gyógyszerellátásban dolgozó szakemberek részére
2017. február 24-25. | Danubius Hotel Flamenco**** - Budapest

KÖLTSÉGVÁLLALÓI
NYILATKOZAT
Kérjük, hogy a kitöltött regisztrációs lapot a vzimonyi@convention.hu
e-mail címre, vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Postacímünk: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66.
A épület IV. emelet, fax: (061) 299-0187.
Javasolt jelentkezési mód online: www.gyogyszereszkonf.hu

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni,
amennyiben az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (
Vezetéknév (

Prof.

Dr.):

regisztrációs,

étkezési) átutalással egyenlítjük ki:
Keresztnév:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Számlazási név:

Számlázási cím:

E-mail cím (ahová a számlát küldjük):

Ügyintéző neve:

Dátum:

Ügyintéző telefonszáma:

Aláírás:

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft.-hez eljuttatni. A részvétel feltétele a regisztrálás. Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki
adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el
elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét legyen kedves a csekk közleményrovatában nyomtatott nagybetűkkel feltűntetni. Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük. Szíves figyelmét felhívjuk, hogy
utólagosan számlát más címre kiállítani, 2017. február 5-e után regisztrációt törölni, a befizetett összeget visszafizetni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. Megértését köszönjük!
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet biztosítani csak a meglévő kapacitás erejéig, de legkésőbb 2017. február 1-jéig történő visszajelzés esetén tud a szálloda. A lekötött
szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogják visszaigazolni. Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2017. február 15-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és
regisztrációját töröljük.
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