GALA PREMIILOR PIAȚA
ale industriei bunurilor de larg consum
Athenee Palace Hilton, salon LeDiplomate
9 noiembrie 2016

Reuniunea anuală a elitei FMCG
50 de trofee pentru performanțele sezonului 2015-2016

FORMULAR DE REZERVARE
Informații despre companie
Compania:

CUI:

Adresa:

Nr. Registrul Comerțului:

IBAN:

Banca:

Localitatea:

Email:

Telefon:

Tarif de par cipare
Plata va ﬁ făcută în lei, la cursul BNR din ziua plății

Taxa de participare la Gala Premiilor PIAȚA ale industriei
bunurilor de larg consum este de

PIAȚA TRADE SERVICES SRL
CIF RO 32819829
Înregistrare la Registrul Comerțului J40/2061/2014
IBAN: RO49OTPV 0000 0000 0517 0282
Deschis la OTP BANK
În cazul anulării rezervării, taxa de participare nu se returnează.
Transferarea participării pe alt nume este posibilă. Completați și expediați
acest formular prin email la adresa de mai jos cât mai rapid.

150 EURO + TVA /persoană
DISCOUNT
5% pentru 2 persoane
7% pentru 3 – 5 persoane
10% pentru 6 – 10 persoane

Rezervarea dvs. este valabilă mp de cel mult 72 de ore și devine deﬁni vă din
momentul efectuării plății. Neefectuarea plății în termen de 72 de ore duce la
anularea rezervării.

Persoană de contact
Persoană de contact: Veronica Văduva
Tel: 0741.278.651 Email: veronica.vaduva@piatatrade.ro
Web: www.premiilepiata.ro. Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați.

Date despre par cipanți
Numărul pa

panților:

Numele și prenumele pa

panților:

Telefon:

Email:

Nr. masa/mese:

Cod loc/locuri:

Data

Semnătura

Acest formular de rezervare ține loc de contract între părți.
PIATA TRADE SERVICES se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale.
Completând acest formular, sunteţi de acord ca datele dvs. să fie prelucrate, să intre în baza de date a grupului PIAŢA TRADE SERVICES (nr. Operator 31338 ) și să primiţi materiale informative despre
evenimente PIAŢA TRADE SERVICES sau despre produse/servicii, de la PIAŢA TRADE SERVICES și partenerii săi (prin poștă, e-mail și/sau SMS). Conform legii 677/2001, vi se garantează dreptul de
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveţi dreptul să solicitaţi ștergerea sau actualizarea datelor trimiţând un e-mail la adresa office@piatatrade.ro.
PIAŢA TRADE SERVICES, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/2061/2014, CIF RO32819829;
Adresa de corespondenţă: Str. Dr. Constantin Severeanu nr. 22, Sector 5, București.

