FLEXO Szimpózium 2013
Miskolctapolca + Tiszaújváros
2013. március 7-8.

Részvételi díjak (+ÁFA)
Teljes ár

teljes program
29 700 + ÁFA

csak 1. nap*

Bankett

csak 2. nap

16 000 + ÁFA

12 600 + ÁFA

12 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

23 000 + ÁFA

14 000 + ÁFA

8 200 + ÁFA

5 500 + ÁFA

Sajtó képviselőinek**

6 700 + ÁFA

100 + ÁFA

5 800 + ÁFA

1 000 + ÁFA

15 900 + ÁFA

4 900 + ÁFA

7 400 + ÁFA

3 600 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) "Sajtó" részvételi díjat akkor számlázunk, ha a rendezvényről legkésőbb az akkreditáló lap következő
megjelenésekor értékelhető terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg!
***) A részvételi díj az étkezések utáni adóterheket nem tartalmazza, ezért a számlánkban az étkezés
költségét külön soron hozzuk.
A résztvevőknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámtermékek, stb. terjesztése előre bejelentve
és egyeztetett módon, de minden cég számára ingyenes!
Kiállítás, termékbemutató stb. lehetősége a tagvállalatoknak ingyenes, más cégeknek: 50e HUF+ÁFA
Szálláslehetőségek és árak

2Á elhelyezéssel
Ft/Fő/éj + ÁFA

1Á felár + ÁFA

HOTEL CALIMBRA* www.calimbrawellnesshotel.hu

10 500

6 000

HOTEL KITTY

8 900

5 700

9 800

3 600

HOTEL KIKELET

www.hotelkitty.hu
www.kikeletclubhotel.hu

* A Hotel Calimbra nagyrészt nagy alapterületű, több helyiséges appartmanokkal rendelkezik, ezért elsősorban
kétágyas elhelyezéshez ajánljuk és az ilyen igényeket előnyben részesítjük!

A szállodák egymástól gyalogosan is kényelmesen megközelíthető távolságra vannak, de a bankett után
ingyenes transzfert biztosítunk a többi szállodához.
A szobaárak mindenhol tartalmazzák a büféreggelit, az IFA-t és a hotelek saját wellness részlegeinek a
használatát.
Parkolás a szállóvendégeknek mindegyik szállodánál ingyenes. Aki már szerdára is kér szállást illetve
tovább maradna, azok a plusz éjszakákat is ezeken a kedvezményes szobaárakon foglalhatják.
Jelentkezési határidő: Azonnal, de legkésőbb február 18. hétfő
Jelentkezések lehetőleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu) vagy a mellékelt jelentkezési lap
felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre vagy faxon (780 6460). Csak az on-line vagy az
írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük érvényesnek. A szállodaigények
kielégítése a beérkezés sorrendjében, de azonos napon érkezett jelentkezéseknél tagjainkat előnyben
részesítjük! A pénteki CNI (TVK belépés) üzemlátogatásra csak azok léphetnek be a TVK területére (CNI
Kft.) akik a kívánt adataikat előre megadják!
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 szimpóziumon részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat a
szimpóziumig megkapjuk, illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a
helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás február 21-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!

