بسمه تعالی
بسمه تعالی

فرم ثبت نام شرکت در سمینار و کارگاه های تخصصی

مشخصات فردی و سازمانی:
نام شرکت .........................................نام رابط ثبت نام  ....................................تلفن رابط ثبت نام  ..............................فکس......................
پست الکترونیک .................................................آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان .................................................................................... ..
تلفن همراه

نام و نام خانوادگی شرکت کننده

کد ملی

نوع بلیط  /نام کارگاه ها  /نوع پکیج

ایمیل

هزینه سرمایه گذاری در سمینار و کارگاه ها:
طالیی  -سمینار

نقره ای  -سمینار

 - VIPسمینار

نقره ای – هر کارگاه

طالیی – هر کارگاه

 4370777تومان

 130777تومان

 7470777تومان

 66370777تومان

 6630777تومان


 شرکت درسمینار

 شرکت در سمینار  +بسته آموزشی
 شرکت در  1کارگاه تخصصی به انتخاب
شرکت کننده

 گواهینامه شرکت در سمینار

 گواهینامه شرکت در سمینار

 گواهینامه بین المللی آکادمی MPT



 بسته آموزشی
 گواهینامه
شرکت در
سمینار
 پذیرایی نهار و
میان وعده






اتریش
پذیرایی نهار و میان وعده
اختصاص صندلی ردیف بعد از VIP
فیلم سمینار
فیلم سمممینار نرم افزارها و تکنولوژی های
هوشمند بازاریابی و تبلیغات

پکیج شرکت در  4کارگاه  6370777تومان


شرکت در  9کارگاه



پذیرایی میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در هر کارگاه











شرکت در سمینار  +بسته آموزشی
شرکت در  6کارگاه تخصصی به انتخاب
شرکت کننده









گواهینامه بین المللی  MPTاتریش
اختصاص صندلی VIP
پذیرایی نهار و میان وعده
فیلم سمینار
فیلم سمینار نرم افزارها و تکنولوژی های
هوشمند بازاریابی و تبلیغات





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

 استقرار استند شرکت ،درمحل سمینار

شرکت در کل کارگاه ها
پذیرایی میان وعده
بسته آموزشی
گواهینامه شرکت در هر کارگاه



 گواهینامه بین
المللی MPT
اتریش
 فیلم سممممینممار نرم
افزارهمما و تکنولوژی
هممای هوشمممم منممد
بازاریابی و تبلیغات

بلیط ویژه شرکت در کل برنامه–  0770777تومان

پکیج شرکت در کل کارگاه ها  3770777تومان




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







شرکت در سمینار و کل کارگاه ها +بسته آموزشی
گواهینامه بین المللی آکادمی  MPTاتریش در سمینار
گواهینامه داخلی شرکت در هر کارگاه
پذیرایی نهار و میان وعده سمینار
پذیرایی میان وعده کارگاه

نحوه و شرایط ثبت نام:

 .1تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فرم ثبت نام و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه ( – )84188198شماره پیگیری 88511561

 تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افراد به منزله ثبت نام قطعی می باشد.
 .1واریز وجه به شماره حساب  115851811نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف به نام سید مهدی ابطحی یا به شبای
 IR09-0120-0000-0000-0225-6528-77یا شماره کارت 3774660047334016
تخفیفات و افزایش قیمت:
 .1ثبت نام گروهی تا  6نفر مشمول  %77و بیش از  6نفر مشمول  %73تخفیف گروهی خواهد بود.
 .1ثبت نام در  1کارگاه مشمول  %77و بیش از  1کارگاه مشمول  %67تخفیف می باشد.
 .6در صورت ثبت نام در سمینار ،ثبت نام در کارگاه ها مشمول  %67تخفیف خواهد شد.
 5 .9روز مانده به سمینار ،کلیه تخفیف ها حذف می شود و در صورت واریز وجه پس از برگزاری %73 ،به قیمت ها اضافه می گردد.

