OFERTA ESPECIAL:
Válida até 21 dezembro 2018

World Leadership Forum
21-22 MAIO 2019 | CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA

Envie esta ficha de inscrição para o email: wobi@plurivalor.com
1 PASSE
:

995 € + IVA

1 PASSE VIP: 1.195 €

+ IVA

3 PASSES
:

2.850 € + IVA

3 PASSES VIP:

3.450 € + IVA

5 PASSES:

4.495 € + IVA

5 PASSES VIP:

5.495 € + IVA

Preço promocional aplicável apenas se o pagamento for realizado até 21 de Dezembro de 2018

Dados Pessoais
APELIDOS:

NOME:

CARGO:

DEPARTAMENTO:

TEL.:

E-MAIL:

B.I.:

DATA DE NASCIMENTO:

EMPRESA:

SETOR:

LOCALIDADE:

Nº CONTRIBUENTE:
C.P.:

DIREÇÃO:
DISTRITO:

FAX:

Dados de Faturaçao (se for diferente do anterior)
C.I.F.:

RAZÃO SOCIAL:
DIREÇÃO:
LOCALIDADE:

C.P.:
DISTRITO:

TEL.:

Contato para facturaçao
APELIDOS:

NOME:

TEL.:

E-MAIL:

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Management Focus S.A., dirigida ao LA CAIXA
Número de conta IBAN ES66 2100 1898 9502 0028 2143
Indique a Razão Social ao realizar la transferência, tal e como aparece neste cupão

ASSINATURA
Para participação neste evento, é obrigatório o preenchimento deste formulário de forma correcta e que se este seja enviado para Management Focus S.A., antes
da dato do fim da oferta. Para assistira este evento, será necessário que a totalidade do pagamento tenha sido realizada. Cancelamento: serão aceites
cancelamentos desde que sejam comunicados com três meses de antecedência relativamente à realização do evento com gasto de gestão de 350€ + IVA por
passe. No final deste prazo, o montante pago poderá ser trocado por outros produtos do grupo. Caso não possa assistir, tem a opção de enviar uma pessoa em
sua substituição, desde que nos sejam comunicados os novos dados com antecedência de um mês antes da realização do evento. O passe é pessoal e
intransmissível. O interessado tem direito a conhecer, rectificar, cancelar ou recusar o tratamento das informações que lhe concernem e autoriza que estas passem
a fazer parte do ficheiro da Management Focus S.A., domiciliado en Madrid, 28023 en Ochandiano 8, perante o qual poderá exercer os seus direitos, e solicitar
que seja utilizada para manter a relação comercial e receber informações e publicidade de produtos e serviços da nossa empresa e de outras relacionadas com
os sectores de telecomunicações, financeiro, de lazer, formação, grande consumo, automoção, energia, água e ONGs. Caso não pretenda ser informado sobre
os nossos produtos ou serviços, ou sobre os de terceiros, assinale com um x esta opção
(Ley orgánica 15/1999 de 21 de Dezembro sobre Protecção de Dados).

WOBI ESPANHA | Management Focus S.A.
PLURIVALOR | Rua Castilho, 23-2A 1250-067 Lisboa
wobi@plurivalor.com | Tel. 213 522 386

