Wydrukuj zgłoszenie, wypełnij i odeślij na adres: forumagentow@wiadomosciturystyczne.pl

VI Ogólnopolskie
Forum Agentów Biur Podróży
22 listopada 2017 r., Warszawa

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
z ekspertami i przedstawicielami największych firm touroperatorskich. Informacja o zapisach na spotkania
zostanie ogłoszona w późniejszym terminie i skierowana w pierwszej kolejności do zapisanych uczestników.

NOWOŚĆ! Warsztaty technologiczne MerlinX, Amadeus.
OPŁATA ZA UDZIAŁ W FORUM
Pakiet standard	

Netto
290 zł

VAT
23%

Brutto
356,70 zł

❏

Pakiet promocyjny
dla uczestników poprzedniej edycji Forum
dla prenumeratorów WT

180 zł
180 zł

23%
23%

221,40 zł
221,40 zł

❏
❏

RUJ
T
S
E
J
ZARE DZIŚ!
Ż
SIĘ JU

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, firma otrzyma zniżkę w wysokości 20%.
NOWOŚĆ dla agentów i małych organizatorów
druga zgłaszana osoba – koszt uczestnictwa
90 zł

23%

110,70 zł

❏

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 2017” • bezpłatny parking
Miejsce parkingowe

❏ Tak ❏ Nie

Wpłata na konto: 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: Aneta Krupińska
Partner wspierający

Partner Złoty

Partner

Partner

VI Ogólnopolskie
Forum Agentów Biur Podróży
22 listopada 2017 r., Warszawa

RAMOWY PROGRAM
• REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Formalnościom musi stać się zadość, dlatego VI Forum Agentów rozpocznie się od rejestracji
uczestników. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału!
• UROCZYSTE OTWARCIE
Forum zainauguruje powitalna przemowa gościa specjalnego, czyli osoby cieszącej się w branży
szczególnym autorytetem.
• SESJA I: STRATEGIA BIZNESOWA
Program Forum od zawsze dyktują bieżące problemy rynku agencyjnego. Nie inaczej będzie
podczas szóstej edycji, kiedy to zaproszeni eksperci wygłoszą referaty zgrupowane w trzech
blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczyć będzie strategii biznesowej, a więc perspektyw
gospodarczych oraz nowych narzędzi i rozwiązań stosowanych w turystyce.
• PRZERWA KAWOWA
• SESJA II: PRAWO W PRAKTYCE
Sesja druga poświęcona zostanie rozważaniom prawnym, w tym zapisom w umowach agencyjnych.
• PRZERWA NA LUNCH
• SESJA III: PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY
Fachowcy zaproszeni do tego panelu zajmą się kwestią wizerunku w mediach oraz możliwościami,
jakie przed biurami podróży otwiera Internet.
• INDYWIDUALNE SPOTKANIA B2B
Szansę na bezpośredni kontakt z dyrektorami sprzedaży największych touroperatorów stworzą
prowadzone równolegle rozmowy stolikowe.
• DEBATA Z UDZIAŁEM KIEROWNIKÓW WIODĄCYCH FIRM TOUROPERATORSKICH
„Wiadomości Turystyczne” po raz szósty inicjują dialog między agentami a touroperatorami.
Przedstawiciele obu środowisk przyjrzą się łączącej ich relacji oraz kierunkom rozwoju branży
turystycznej.
• WIECZORNY BUSINESS MIXER
Imprezę zwieńczy business mixer, podczas którego wyłoniony zostanie Agent Roku 2017.

TERMIN: 22 listopada 2017 r.
GODZINA: 9.00-21.00

DODATKOWE INFORMACJE:
forumagentow@wiadomosciturystyczne.pl
(22) 822 20 16

