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

TALON DE ORGANIZARE CURS-SEMINAR
Denumirea organizatiei beneficiare : ___________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________________
Nr. Registrul comertului : _______________________, CUI: ________________________________________
Banca: _________________________________, cont IBAN: _______________________________________
Persoana de contact: _______________________________________________________________________
Tel: ___________________ , Fax: _________________, email: _____________________________________

organizarea, la sediul beneficiarului sau la o altă locație asigurată de acesta a cursului-seminar:

Leadership operațional
- influență - responsabilizare - rezultate 2 zile (6 ore/zi), la data: ________________________ , localitatea: ____________________ județ: ________
numărul de participanți: _____
Spațiul și condițiile de derulare sunt asigurate de beneficiar; videoproiectorul și panoul de proiecție pot fi asigurate de
s.c. Premier Management s.r.l.. Data exactă și detaliile organizatorice se vor stabili de comun acord.

390 lei fără TVA/ participant

Valoare:

(plata este realizata cu min 10 zile înainte de începerea derulării cursului-seminar)
•
•

include: participarea, suport curs-seminar
costurile de deplasare în afara orașului București sunt suportate de beneficiar

Pentru organizarea cursului-seminar in firma dvs., va rugam sa transmiteti prezentul talon completat, semnat și ștampilat,
prin fax la nr. 021-796.40.15 sau prin email: contact@premier-management.ro.
Plata se realizează către s.c. PREMIER MANAGEMENT s.r.l., RO 15425786, J40/6293/2003, str. Cristea Mateescu nr.2, sect.2,
București în contul RO88 RNCB 0318 0081 2851 0001 deschis la BCR suc. PANTELIMON
Este necesară transmiterea confirmării plății către Premier Management s.r.l. pentru validarea organizarii cursului-seminar.
Dacă va fi nevoită de împrejurări, s.c. Premier Management s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica data 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 plații realizate.
Prezentul talon de organizare curs-seminar are valoare contractuală.

data
____________________

semnatura autorizata si stampila 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. / fax 021-796.40.15, mob. 0723.511.678, contact@premier-management.ro , www.premier-management.ro

