
Wypełniony formularz prosimy przesłać e-mailem na adres zgloszenia@eurologistics.pl lub faksem na numer 61/ 892 63 70. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 17.03.2014

Koszt uczestnictwa

Do 01.03.2014: 349 zł netto*
Do 17.03.2014: 399 zł netto*

* Do kwoty netto zostanie doliczony 23% VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po wydarzeniu.  
  Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

Nazwa firmy

Adres

Tel/fax

NIP

Nazwa firmy

Adres

Imię i nazwisko

e-mail

Stanowisko

Telefon

Imię i nazwisko

e-mail

Stanowisko

Telefon

Prenumerata Eurologistics

Prenumerata Truck & Business Polska

Prenumerata Logistyka Produkcji

Książka

Prenumerata Eurologistics

Prenumerata Truck & Business Polska

Prenumerata Logistyka Produkcji

Książka

Adres firmy do wysyłki faktury (jeśli inny niż powyższy):

Dane firmy:

Dane rejestrowanych uczestników:

Uczestnikom konferencji oferujemy 
możliwość nabycia dostępu do ekskluzywnej 
wiedzy branżowej*

Prenumeraty roczne: 

Eurologistics – wiodące czasopismo menedżera 
łańcucha dostaw w Polsce – 75 zł  

Truck & Business Polska – czasopismo dla kadry 
zarządzającej transportem drogowym w firmach 
sektora TSL – 50 zł

Logistyka Produkcji – czasopismo dla 
menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie, 
rozwój i optymalizację procesów produkcyjnych 
– 40 zł

Książka: 

Bestseller autorstwa Johna Gattorny 
„Dynamiczne Łańcuchy Dostaw. Wartość 
tworzą ludzie” – 75 zł

więcej o książce: www.ksiazka.eurologistics.pl

*ceny brutto, zawierają koszty przesyłki

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za płatności: Uwagi:

Łączna kwota zamówienia:

Imię i nazwisko

e-mail

Stanowisko

Telefon

Warunki uczestnictwa:
•	 Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia. 
•	 Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub faks).
•	 W przypadku nieodwołania uczestnictwa i niewzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży  

osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości pełnej ceny biletu.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby market-
ingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na otrzymy-
wanie newslettera Eurologistics.

Warszawa 20.03.2014
Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wirugy 18, Warszawa
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