JELENTKEZÉSI LAP
2018. Dentium World Forum in Budapest
Helyszín:

Budapest Kongresszusi Központ
1123 Budapest, Jagelló út 1-3.
Idõpont:
2018.10.27 – 2018.10.28

Személyes adatok:

Név:……………………………………………………………………...............................................................
Pecsétszám/Nyilv.szám: ……………………………………….....................................................
Munkahely:…………………………………………………………...........................................................
Levelezési cím:……………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………...............................................................
Telefon: ………………............………Email:…………………………................................................…
Adószám: ……………………………………………………………...........................................................

Számlázási cím:

Név: ………………………………………………………………….................................................................
Cím: ………………………………………………………………….................................................................

office@dentium.hu

+36 70 629 8369

DENTIUM KONFERENCIA OPCIÓK:

1. Regisztráció a szekcióülésekre (október 27., szombat):

Részvételi díj: 170 Euro/fõ
Részvételi díj: 55 990 Ft/fõ
A kongresszus elõtti tudományos fórumra csak azok regisztrálhatnak, akik érvényes regisztrációval
rendelkeznek a kongresszusra is. Csak a tudományosfórumra nincs lehetõség regisztrálni.

2. Plenáris program (október 28., vasárnap):

Részvételi díj: 240 Euro/fõ
Részvételi díj: 79 990 Ft/fõ
A regisztrációs díj tartalmazza a belépést a kongresszus tudományos elõadásaira, az ebéd és a
kávészünetekben felszolgált étel és ital költségeit. Nem tartalmazza a gálavacsora díját.

3. Plenáris program + gálavacsora (október 28., vasárnap):

Részvételi díj: 420 Euro/fõ
Részvételi díj: 139 990 Ft/fõ

A regisztrációs díj tartalmazza a belépést a kongresszus tudományos elõadásaira, az ebéd és a
kávészünetekben felszolgált étel és ital költségeit, valamint a gálavacsora díját is.

4. Szekcióülések + plenáris program + gálavacsora (október 27., szombat és
október 28., vasárnap + gálavacsora)

Részvételi díj: 590 Euro/fõ
Részvételi díj: 189 990 Ft/fõ

A regisztrációs díj tartalmazza a belépést a szekcióülés napján a kongresszus elõtti tudományos fórum
elõadásaira, valamint tartalmazza a belépést a plenáris napon a kongresszus tudományos elõadásaira,
az ebédek és a kávészünetekben felszolgált étel és ital költségeit, valamint a gálavacsora díját is.
A részvételi díj tartalmazza a mindenkori jogszabályban meghatározott ÁFA összegét.

EarlyBird részvételi kedvezmény: - 10%
Dentium termékeket vásárlóknak: - 20%
Dentium felhasználóknak: - 20%
A részvételi díj fizetendõ: Dentium Kft. 1055 Budapest Szent István krt. 9. 1em.3.ajtó
Bankszámla szám: NHB növekedési és Hitel Bank Zrt. 11400040-26866001-70279699
Earlybird jelentkezési határidõ: 2018.08.31.
Jelentkezési határidõ: 2018.09.30.

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatásokat megrendelem, azok ellenértékét befizetem. A
jelentkezési lap visszaküldése pénzügyi kötelezettségvállalást jelent. A részvételi díjat a visszaigazolás kézhezvételétõl 8 napon belül –
számla ellenében – a Dentium Kft. fent megadott bankszámlájára átutalom.
Earlybird jelentkezési határidõ: 2018. augusztus 31. A kedvezményes részvételi jelentkezés határideje egyben a kedvezményes díj
befizetésének határideje is! Amennyiben a megadott határidõig (2018.08.31) nem történik meg a részvételi díj befizetése, a normál részvételi
díj kerül felszámításra.
A cégszerûen aláírt jelentkezési lapot Earlybird kedvezmény igénybevétele esetén 2018. augusztus 31., normál jelentkezés esetén 2018.
szeptember 30. kérjük megküldeni szkennelve e-mailben az office@dentium.hue-mail címre. A jelentkezési lap feldolgozása után
szkennelve és postán küldjük meg a részvételi díjról szóló számlát, melyet átutalással kell kiegyenlíteni.
A konferencián csak azokat a jelentkezõket tudjuk regisztrálni, akiktõl befolyt a részvételi díj vagy annak átutalását a helyszínen igazolják.
A részvétel lemondását csak írásban tudjuk elfogadni, 2018. szeptember 30-ig. Az utána érkezett lemondásokat nem tudjuk elfogadni.
Határidõt követõ lemondás vagy módosítás esetén a részvételi díj 50% költségét számítjuk fel. No show esetén szintén a részvételi díj 50%-os
költségét kell megfizetni.

Dátum:

Aláírás:

office@dentium.hu

+36 70 629 8369

