A 2014. ÉVI KARBANTARTÓ TALÁLKOZÓ RÉSZVÉTELI DÍJAI
Extra kedvezmény! Mindazok, akik jelentkezésüket szeptember 26. péntek délig leadják,
1.000 Ft/fő extra kedvezményt kapnak a meghirdetés szerinti nettó részvételi díjakból! (A
kedvezmény a csak bankett részvételi díjakra nem vonatkozik!)
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A csütörtöki ebéd és a délutáni konferencia
A konferencia résztvevőinek biztosított lehetőség. Azoknak a résztvevőknek, akik nem kérnek ebédet, díjmentes!
A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát tudunk kiállítani!
"Sajtó" részvételi díjat (médiumonként 1 fő) akkor számlázunk, ha a rendezvényről legkésőbb az akkreditáló lap
következő megjelenésekor értékelhető terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg!
A részvételi díjak az étkezések utáni adóterheket nem tartalmazzák, ezért azt külön soron jelezzük.

Egy cégtől több résztvevő esetén a 2. és minden további személy részére -10% kedvezmény a
részvételi díjból!

SZÁLLÁSDÍJAK

(HASIK HOTEL****, DÖBRENTE)

2 ágyas elhelyezéssel

9 000 Ft/fő/éj + ÁFA

1 ágyas elhelyezéssel

14 000 Ft + ÁFA

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az őrzött, zárt parkoló és a hotel wellness részlegének korlátlan használatát.

Kötbérmentes lemondás szeptember 29-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!
A rendezvényhez kapcsolódó kisebb kiállítás, termékbemutató, roll-up vagy molinó kihelyezés stb. jogi
tagjainknak ingyenes. Más cégeknek 35e Ft + ÁFA díjat számlázunk. A résztvevőknek szánt prospektusok,
szóróanyagok, reklámtermékek, stb. terjesztése előre bejelentve és egyeztetett módon, de minden cég
számára ingyenes.
A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapon www.pnyme.hu vagy a mellékelt jelentkezési lap
felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre kérjük vagy faxon (780 6460).
Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük érvényesnek.
Az egyesülettel tagsági viszonyban állók és a „karbantartós törzsgárda” tagok előnyt élveznek a jelentkezések
elfogadásánál.
Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő jelentkezéseket
a lapon megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat kiszámlázzuk. A részvétel
feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat a találkozóig átutalják illetve - előzetes bejelentés mellett bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.

FONTOS! A légibázisra belépés személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehetséges, amely
adatainak előzetes leadása szükséges. Pénteken tehát csak az tud részt venni a légibázison
belüli programokon, akinek jelentkezését és kért adatait legkésőbb október 01-ig megkapjuk!
A személyes adatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

