30.11 - 02.12 2017
FORMULARZ UCZESTNICTWA W ROZMOWACH B2B

30.09.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń

DANE DO FAKTURY
Firma

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Fax

E-mail

NIP

Kraj

www

KRS lub CEIDG

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY)
Kod pocztowy

Ulica

Miasto

Kraj

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
Imię, Nazwisko, Stanowisko

Imię, Nazwisko, Stanowisko

OSOBA REPREZENTUJĄCA FIRMĘ PODCZAS ROZMÓW
Nazwisko

Imię

Stanowisko

e-mail

Telefon komórkowy

JĘZYKI PROWADZENIA ROZMÓW:
angielski

francuski

niemiecki

polski

inny ________________________________________________________________

PROFIL POSZUKIWANYCH PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH:
Rodzaj działalności:

Zasięg przedsiębiorstwa:

Pożądane kierunki eksportu
(regiony i konkretne kraje):

hurtownia

hurtownia

lokalny

sklep sieciowy

instytucja badawcza

krajowy

__________________________________________

sklep dyskontowy

inwestor

międzynarodowy

__________________________________________

sprzedawca detaliczny

podwykonawca

dystrybutor

inne, jakie?

importer

________________________

hipermarket

________________________

supermarket

________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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30.11 - 02.12 2017
Zasady uczestnictwa w rozmowach B2B w ramach programu Hosted Buyers
1.

Organizatorem rozmów B2B jest Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., dalej zwana Organizatorem.

2.

Rozmowy B2B w ramach programu Hosted Buyers odbywają się podczas Centralnych Targów Rolniczych i są ich integralną częścią.

3.

Warunkiem uczestnictwa w rozmowach B2B jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł netto.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rozmowach B2B opłata, wpisowa o której mowa w pkt. 3 nie jest zwracana.
5.

Z wniesienia opłaty wpisowej zwolenini są wystawcy Centralnmych Targów Rolniczych, którzych udział w rozmowach
B2B w ramach programu Hosted Buyers jest zagwarantowany na podstawie odrębnych pakietów promocyjnych.

6.

Termin uiszczania opłaty wpisowej, o której mowa w pkt. 1 upływa z dniem 30 września 2017 r.

7.

Wniesienie opłaty wspisowej upoważnia do wstępu do strefy biznesowej w ramach programu Hosted Buyers.

8. W ramach rozmów B2B organizator zobowiązuje się do zapewnienia minimum trzech potencjalnych partnerów biznesowych zagranicznych o profilu wskazanym przez uczestnika rozmów B2B w niniejszym formularzu.
9.

Harmonogram spotkań biznesowych w ramach programu Hosted Buyers wraz ze wskazaną datą i godziną konkretnych
spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi zostanie przesłany w terminie nie później niż na 5 dni przed datą
spotkania na wskazany w niniejszym formularzu adres mailowy.

10. Wypełnienie ninijeszego formularza stanowi zobowiązanie do wniesienia opłaty wpisowej oraz akcpetację powyższych
warunków uczestnictwa w rozmowach B2B w ramach programu Hosted Buyers.
11. Wszystkie zapytania i zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy a.pieniazek@warsawexpo.eu lub na
adres Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn z dopiskiem Hosted Buyers B2B CTR.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Targów CTR, a także Warunkami Uczestnictwa w Targach CTR oraz zasadami uczestnictwa w
rozmowach B2B i zobowązuję się stosować do ich postanowień, a także że akceptuję zobowiązanie do zapłaty w całości kwot, wynikających z niniejszego
złgoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62 dla potrzeb
niezbędnych do udziału w rozmowach B2B i późniejszego kontaktu z uczestnikami rozmów B2B w ramach programu Hosted Buyers, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektornicznej informacji handlowych oraz ofert Ptak Warsaw Expo,
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektorniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144 poz. 1204 ze zm.).
Miejsce i data

Pieczęć firmy

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).
Faktury proszę przesyłać na adres e-mail:

Miejsce i data

Pieczęć firmy

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać faksem lub e-mailem (a.pieniazek@warsawexpo.eu). Oryginał zgłoszenia proszę przesłać pocztą
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