SZKOŁA PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY
(FORMULARZ ZAMÓWIENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU OTWARTYM)

Miejsce i termin szkolenia:
Kraków

Zjazd I: 19-20.03.2018

Zjazd II: 26-27.03.2018

Cena szkolenia:

1850,00
zł netto (+23% VAT) 1 osoba

Cena obejmuje:
 Udział w warsztacie „Obsługa klienta”
 Udział w warsztacie „Techniki sprzedaży”
 Udział w warsztacie „Prospecting”
 Udział w warsztacie „Negocjacje”
 Wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 Indywidualne konsultacje
 Imienne zaświadczenie dla uczestnika szkolenia
 Catering kawowy

Dostępne promocje (promocje łączą się):
CENA „FIRST MINUTE”

UPUST

1700,00

7%

zł netto 1 osoba
dla zamówień złożonych do 5.02.2018

przy jednoczesnym zapisie
2 i więcej osób

Wypełnia zamawiający:
Liczba zgłoszonych osób:

Dane do FV (nazwa firmy, adres, NIP)

Organizator szkolenia:
Agnieszka Śmiejka Grupa Kreatywna
Koszykowa 15a/5
40-780 Katowice
NIP: 6342447339

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko,
telefon, e-mail)

tel. 516 129 149
mail: biuro@grupa-kreatywna.pl
www: www.grupa-kreatywna.pl
pełna informacja o szkoleniu: www.grupakreatywna.pl/szkolenia-otwarte/

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI:
1. Na podstawie niniejszego formularza zamówienia Organizator dopisze Uczestnika do grupy szkoleniowej.
2. Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy wskazany na FV w ciągu 3 dni od dnia otrzymania FV.
3. Podana cena zawiera udział w całodziennym warsztacie stacjonarnym wraz z przerwą kawową oraz materiały
szkoleniowe i imienne zaświadczenie dla każdego uczestnika. Podana cena nie zawiera kateringu (lunch).
4. Zamawiający może wycofać się z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów, w terminie
30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu Zamawiający zostanie obciążony kosztem w
wysokości 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu,
Zamawiający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia.
5. Gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie udział w szkoleniu w innym
terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona przez Zamawiającego.

______________________
Miejscowość, data

_________________________
Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Skan podpisanego formularza prosimy odesłać na adres biuro@grupa-kreatywna.pl

_______________________
Podpis osoby zamawiającej, pieczęć
zakładu

