Akredytacja standard
wrzesień

Akredytacja standard
październik

Firmy zrzeszone
w Konfederacji Lewiatan

Firmy niezrzeszone
w Konfederacji Lewiatan

2900 PLN netto

3500 PLN netto

+ 23% VAT

+ 23% VAT

3000 PLN netto

4000 PLN netto

+ 23% VAT

+ 23% VAT

Jedziesz z całym zespołem na EFNI? ZAPYTAJ O AKREDYTACJE GRUPOWE!
Po dacie 30 września 2021 r. akredytacja "Standard Wrzesień" będzie dostępna w sprzedaży w zmienionej,
wyższej cenie. Akredytacje „Standard Wrzesień" nie opłacone do daty końcowej obowiązywania oferty,
automatycznie zmieniają się w wyższą ofertę "Standard Październik". W wypadku dłuższego procesu
płatności w firmie związanego z wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi, prosimy o kontakt.

Akredytacja obejmuje:
• udział w oficjalnym programie EFNI - 3 dni (20 -22 października - środa, czwartek, piątek)
• kolację wieczorną w dniu 20 października 2021
• obiady w dniach 21-22 października 2021
• przerwy kawowe ciągłe w dniach: 20-22 października
• udział w wieczorze networkingowym 21 października 2021
• udział w Biznesowym Trójkącie Weimarskim z przedstawicielami biznesu z Europy (tylko dla
prezesów/prezesek firm)
• program artystyczny i merytoryczny
• możliwość wystąpienia w EFNI Hyde Park
• materiały konferencyjne
• udział w EFNI osoby towarzyszącej (rodzina) w specjalnej ofercie cenowej 1250 zł netto
• o wszelkich dodatkowych opcjach będziemy informować na bieżąco
Opłaty dodatkowe
• Rezygnacja z uczestnictwa – możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału: mailem lub
listem poleconym na adres koordynatorki ds. akredytacji (formularz zgłoszenia dostępny w regulaminie
EFNI): do 31 lipca zwrot pełnej wartości akredytacji, do 31 sierpnia zwrot 50% wartości akredytacji oraz brak
zwrotu opłaty za hotel, od 1 września brak zwrotu kosztu akredytacji i rezerwacji hotelowej
• Duplikat identyfikatora: 50 PLN + VAT

Nie znajdujesz opcji dla siebie? Skontaktuj się z nami!
Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją pokoju w hotelu Radisson Blue, gdzie odbywa się
konferencja, prosimy o kontakt: jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl.
Prosimy o rejestrację na EFNI 2021 do 15 października 2021.
Rejestracja w dniu wydarzenia nie będzie możliwa.
Jadwiga Winiarska, Koordynatorka ds. akredytacji:
jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl, tel. 22 55 99 878, kom. +48 690 329 457

