Wydrukuj zgłoszenie, wypełnij i odeślij na adres: forumagentow@wiadomosciturystyczne.pl
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Zgłoszenie uczestnictwa
Imię i nazwisko:...............................................................................................................................................................................
Firma:..............................................................................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy / Miejscowość: .......................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................... E-mail: ..................................................................................
Agent

❏

Mały touroperator

❏

Touroperator

❏

Stowarzyszenie

❏

Inne

❏

ROZMOWY STOLIKOWE – w czasie trwania Forum oferujemy możliwość bezpośrednich rozmów stolikowych.
Zaznacz wybranych rozmówców.
Neckermann: Joanna Cetlin, Piotr Kołodziej ❏ Grecos: Mikołaj Stanojevic ❏ Rainbow: Andrzej Tokarczyk ❏
Itaka: Kacper Haluch ❏ Coral/Wezyr: Dariusz Matwiejczuk ❏
WARSZTATY MERLINX – tematy warsztatów poniżej druku zgłoszenia (str. 2)
❏ Jestem zainteresowany warsztatami.

❏ 1. Obiad gotujemy bardzo gorący, ale jemy na ciepło – RODO i nowa ustawa.
❏ 2. Nowa szata graficzna systemu rezerwacyjnego MerlinX.
❏ 3. Nowości i możliwości VCMS’a.
OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W VII FORUM
Netto

VAT

Prenumeratorzy WT*

180 zł

23%

221,40 zł

Uczestnicy I – VI edycji forum*

180 zł

23%

221,40 zł

90 zł

23%

110,70 zł

350 zł

23%

430,50 zł

Kolejni uczestnicy zgłaszani przez Agenta
Pozostali*

Brutto

❏
❏
❏
❏

* W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, firma otrzyma zniżkę w wysokości 20%.
Opłata zawiera: całodzienny udział w Forum • uczestnictwo w debacie z udziałem prezesów największych touroperatorów
z rynku polskiego • materiały konferencyjne• lunch oraz przerwy kawowe • udział w bankiecie, podczas którego zostaną
ogłoszone wyniki konkursu „Agent Roku 2018” • bezpłatny parking w miarę dostępności
Wpłata na konto: Euro-System Jarosław Śleszyński, ul.Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA – 37 1030 0019 0109 8533 0003 6850
Faktura VAT

❏ Tak ❏ Nie

Dane do faktury
Firma .................................................................................................................................... NIP ..................................................
Adres ..............................................................................................................................................................................................
Data: ________________

Pieczęć firmowa, podpis:_____________________________________

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE – tel./faks (22) 822 20 16; e-mail: forumagentow@wiadomosciturystyczne.pl
Dodatkowe informacje: Jolanta Poterańska
Partner wspierający:

Złoty partner:

Partner:

Partner

xxx
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Warsztaty merlinx
1. Obiad gotujemy bardzo gorący, ale jemy na ciepło – RODO i nowa ustawa.
Tomasz Berdowski, 30 minut
Na tegorocznym VII Ogólnopolskim Forum Agentów Biur Podróży poprowadzimy specjalne szkolenie oraz zaprezentujemy
nowości MerlinX. Tomasz Berdowski pokaże jakie zmiany zostały wprowadzone w systemie i Vacations CMS w związku z nowo
obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO. Na przykładach zademonstruje między innymi jak podłączyć zewnętrzny content, jak włączyć pliki cookies oraz klauzulę “opt-out”, a także jak zbudować listę z adresami. Chociaż nowa ustawa nieco utrudnia
sprzedaż przez internet, zupełnie jej nie komplikuje.
2. Nowa szata graficzna systemu rezerwacyjnego MerlinX.
Joann Pudło, 30 minut
Po wielu miesiącach pracy i testów udało nam się ukończyć zupełnie nową szatę graficzną oraz rozbudować system zgodnie
z trendami UX, aby korzystanie z naszych produktów i reakcje użytkowników były jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Wiemy, że
wielu agentów korzystających z MerlinX jest przyzwyczajonych do layoutu i funkcjonalności, a każda zmiana wymaga aprobaty.
Staramy się jednak przygotować nową wersję systemu oraz dopracować szatę graficzną w taki sposób, aby było nowocześnie,
użytecznie oraz praktycznie.
3. Nowości i możliwości VCMS’a.
Dawid Berdowski, 30 minut
Sprzedaż i prezentacja ofert w dużej mierze kręci się wokół dobrze przygotowanych stron internetowych. Na ten panel zapraszamy wszystkich agentów, którzy chcieliby zmienić swój portal oraz polepszyć i usprawnić jego działanie. Zachęcamy do udziału
także agentów niekorzystających jeszcze z gotowego portalu turystycznego Vacations CMS. Pokażemy jak łatwo zbudować od
podstaw stronę bez znajomości kodu HTML oraz bez umiejętności programowania. Zaprezentujemy również jak zintegrować
stronę z Facebookiem, jak podłączyć Twitter, jak zdobyć bardzo fajne obrazki oraz dobry content. Odpowiemy także na wszystkie
pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszych produktów.

