بسمه تعالی

فرم ثبت نام دومیـن سمينار تخصصی مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی ()B2B

مشخصات فردی و سازمانی

نام شرکت/سازمان ................................................................. :نام و نام خانوادگی رابط سازمان ................................................................................. :
تلفن رابط ثبت نام ............................................... :فکس.................................................... :

پست الکترونيکی..................................................... :

آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان .............................................................................................................................................................................. :

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

کدملی

نوع بلیط /نام کارگاهها/شماره پکیج

ایمیل

هزینههای شرکت در سمینار و کارگاهها
ای--سمینار
نقرههای
سمینار
نقر

طالیی  -سمینار

سمینار
 -- VIPسمینار
VIP

ای  -هر کارگاه
نقرههای
نقر

طالیی  -هر کارگاه

 250.000تومان

 350.000تومان

 450.000تومان

 100.000تومان

 200.000تومان

پذیرایی نهار و میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در سمینار

پکیج  350.000 - 1تومان
شرکت در سمینار نقرهای
حضور رایگان در  3کارگاه
بدون گواهینامه

پذیرایی نهار و میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در سمینار
گواهینامه بین المللیANCCP
ایتالیا برای سمینار
اختصــاص صندلی ردیف بعد از
VIP
فیلم سمینار
فیلــم اولین ســمینار فــروش و
مذاکرات سازمانی  -دانشگاه تهران

پکیج  450.000 - 3تومان

پذیرایــی نهــار و میــان وعده به
صورت VIP
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در سمینار
گواهینامه بین المللیANCCP
ایتالیا برای سمینار
اختصاص صندلی VIP
فیلم سمینار
فیلــم اولین ســمینار فــروش و
مذاکرات سازمانی
اســتقرار استند شرکت درمحل
سمینار

شرکت در کارگاه
پذیرایی میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در کارگاه

شرکت در کارگاه
پذیرایی میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در کارگاه
گواهینامهبیــنالمللــــــی
 ANCCPایتالیا
فیلــم اولین ســمینار فروش
و مذاکرات ســازمانی  -دانشــگاه
تهران
فیلم کارگاه

پکیج  550.000- 5تومان
شرکت در سمینار VIP
حضور رایگان در  3کارگاه
بدون گواهینامه و فیلم

شرکت در سمینار طالیی
حضور رایگان در  3کارگاه
بدون گواهینامه و فیلم

پکیج  450.000 - 2تومان

پکیج  550.000 – 4تومان

پکیج  650.000 -6تومان

شرکت در سمینار نقرهای
حضور رایگان در کل کارگاهها
بدون گواهینامه

شرکت در سمینار طالیی
حضور رایگان در کل کارگاهها
بدون گواهینامه و فیلم

شرکت در سمینار VIP
حضور رایگان در کل کارگاهها
بدون گواهینامه و فیلم

نحوه و شرایط ثبت نام:
تکمیل فرم ثبت نام (به صورت خوانا) و ارسال فرم ثبت نام و تصویر
فیش واریزی به دبیرخانه (.)89786148
 تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افرادبه منزله ثبت نام قطعی می باشد.
واریز وجه به شــماره حســاب  225652877نزد بانک ملت
شعبه دانشــگاه صنعتی شریف به نام ســید مهدی ابطحی یا به
شــبای  IR 09 0120 0000 0000 0225 6528 77یــا
شماره کارت 6104337741654782
www.evand.com/B2B www.NaabBusiness.ir

تخفیفات و افزایش قیمت:
ثبت نام گروهی تا  3نفر مشــمول  %10و بیش از  3نفر مشمول  %15تخفیف گروهی
خواهد بود.
ثبت نام در  2کارگاه مشــمول  3 ، %10کارگاه  %20و بیش از ســه کارگاه مشــمول %30
تخفیف می باشد.
در صورت ثبت نام در سمینار ،ثبت نام در کارگاه ها مشمول  %20تخفیف خواهد شد.
سقف تخفیف ها  %30می باشد.
ثبت نام دیرهنگام 5 :روز مانده به سمینار ،کلیه قیمت ها  %10افزایش می یابد.
در صورت واریز وجه پس از برگزاری %15 ،به قیمت ها اضافه می گردد.
@UT_CM

89786148

66 510 922 - 66 52 15 37

