PREMIER
MANAGEMENT s.r.l.
- diagnoza, consultanta si instruire in management -

TALON DE ÎNSCRIERE
Denumirea organizatiei beneficiare : ____________________________________________________________________
Adresa: __________________________________________________________________________________________
Nr. Registrul comertului : __________________________, CUI: ______________________________________________
Banca: ____________________________, cont IBAN: _____________________________________________________
Persoana de contact: ________________________________________________________________________________
Tel: _____________________ , Fax: ______________________, email: _______________________________________

Confirmăm prin prezenta participarea a ____ persoane la cursul-seminar de practică managerială:

desfășurat pe parcursul a 2 zile, în intervalul orar: 9:30 – 15:20, în perioada : ______________ , în localitatea: _____________
(perioada și localitatea se completează conform programului afișat pe site: www.premier-management.ro/instruire.html )

valoare:

790 lei fără TVA/ participant, sau, cu reducere,

650 lei fara TVA/ participant → pentru plata cu min. 10 zile înaintea începerii cursului-seminar
suplimentar, 15% reducere pe participant, pentru 2 sau mai multe persoane

(pentru fiecare participant: reducere 116 lei TVA inclus)
• include: participarea, suport curs-seminar, gustare si ceai/ cafea.
Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți TALONUL de INSCRIERE completat, semnat și stampilat, prin
fax 021-796.40.15 sau prin email: contact@premier-management.ro.
Plata se realizează în contul RO88 RNCB 0318 0081 2851 0001 deschis la BCR suc. PANTELIMON, către
s.c. PREMIER MANAGEMENT s.r.l., RO 15425786, J40/6293/2003, str. Cristea Mateescu nr.2, sect.2, București
cu min. 10 zile inainte de inceperea cursului-seminar, valoarea de plată (TVA inclus) este: 773,50 RON/ persoană
sau, dacă se înscriu 2 sau mai multe persoane: 657,48 RON/ persoană.
Este necesară transmiterea confirmării plății către Premier Management s.r.l. pentru validarea participării.
Dacă va fi nevoită de împrejurări, s.c. Premier Management s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica locația sălii de desfășurare a cursuluiseminar sau de a-l anula. S.C. Premier Management s.r.l. este exonerată de orice obligații ca urmare a schimbărilor intervenite cu excepția
situației anulării cursului-seminar, caz în care singura obligație o constituie returnarea integrală a plății realizate. Organizația beneficiară
poate anula participarea numai printr-o notificare scrisă. Daca notificarea a fost înregistrată cu mai puțin de trei zile înainte de începerea
cursului-seminar sau în cazul în care unul sau mai muți participanți nu se prezintă la cursul-seminar, plata realizată este reținută integral
pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire a cursului-seminar.

Prezentul talon de înscriere are valoare contractuală.
data
____________________

semnatura autorizată și ștampila firmei
_______________________________

Premier Management s.r.l., J 40/ 6293/ 2003, RO 15425786, cap.soc. 13.500 RON, str. Cristea Mateescu nr. 2, sector 2, Bucuresti
tel. 021-796.40.15, fax 021-796.40.15, mob. 0723.511.678, contact@premier-management.ro , www.premier-management.ro

