2015. November 5–6. Balatonfüred

Pályázati adatlap mikro- és kisvállalkozásoknak az
Infotér Konferencián való kedvezményes részvételre
A harminc vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások ezzel a pályázattal a kétnapos
jegy árából 25.000 Ft + Áfa engedményt kaphatnak. A kedvezmény nem zárja ki a további kedvezményeket
(early bird, IVSZ-tagság).

A pályázatok beadási határideje: 2015. október 22.
Jelen pályázati adatlap egy jegyre vonatkozó kedvezmény igénylésére szól! A kedvezmény pozitív elbírálását követően a jelentkezéshez még szükséges a honlapon való sikeres regisztráció! Kérjük, hogy
a pályázati adatlapot legkésőbb a fenti határidőig a titkarsag@infoter.eu e-mail címre eljuttatni
szíveskedjen!
Az Ön adatai:
Név:

Cím:

Cégnév:
Beosztás:

E-mail:
Telefon:

A cég adatai:
Létszám (jelenlegi):....................................

Árbevétel

(2013):.............................................................................

Tulajdonosi háttér (a megfelelő aláhúzandó):
1. egészében vagy többségében hazai magántulajdon
2. egészében vagy többségében hazai cég(ek) tulajdona.
Cég(ek) neve: ............................................................................................................................................................
3. egészében vagy többségében külföldi magántulajdon
4. egészében vagy többségében külföldi cég(ek) tulajdona.
Cég(ek) neve: ............................................................................................................................................................
Tevékenység bemutatása: ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Kelt:						

Aláírás:

2015. November 5–6. Balatonfüred

A mikro- és kisvállalkozásoknak szóló pályázaton harminc vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások vehetnek részt. A kedvezmény nem zárja ki a további kedvezményeket (early
bird, IVSZ-tagság), azonban egy vállalkozás csak egy kedvezményes jegyet pályázhat meg. A pályázatokat bíráló bizottság bírálja el. A kedvezményezettek száma összesen legfeljebb 20 lehet.
A pályázás menete:
A regisztráció kitöltése során a pályázaton való indulást jelezni kell a regisztrációs folyamat megfelelő
kérdésénél. A pályázati űrlapot a regisztrációt követően egy héten belül, de legkésőbb 2014. október
24-ig kell eljuttatni kitöltve, scannelve a titkarsag@infoter.eu email címre. A fenti határidők túllépése
esetén a pályázati igényt nem áll módunkban befogadni, és az igényelt jegy összegéről díjbekérőt
küldünk.
A pályázatok a beérkezést követően 2 héten belül kerülnek elbírálásra, és annak eredményéről minden
esetben értesítjük a pályázókat. Sikeres pályázat esetén a rendszer automatikusan elküldi a kedvezménnyel csökkentett díjról szóló díjbekérőt a regisztrációt kezdeményezőknek. Sikertelen pályázat
esetén a regisztrációs igény egy héten belül díjtalanul visszavonható, amennyiben azt a titkarsag@
infoter.eu címen írásban jelzi a pályázó. Ellenkező esetben az eredeti árról szóló díjbekérőt küldünk.
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésben kérjük a titkarsag@infoter.eu címen vegye fel a
kapcsolatot a szervezőkkel.

