HOSTED BUYERS PROGRAMME

WARSAW TOYS&KIDS FASHION SHOW 2021
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Strona internetowa:
Dane uczestnika:
Pani

Pan

Nazwisko:

Imię:
E-mail:

Stanowisko:

Telefon:

Proszę o wskazanie języków,
które Pan/ Pani zna:

Profil działalności firmy
(wymagane by zaznaczyć przynajmniej jedno pole)

Rodzaj działalności:
Hurtownik
Producen
Dystrybutor
Właściciel sklepu
Inne

Jaki rodzaj usług jest poszukiwany?
Hurtownik
Producent
Dystrybutor
Dyskonty

Sklepy internetowe
Sklepy sieciowe
Przedstawiciele przedszkoli
i szkół
Nauczyciele
Agencje reklamowe
Dziennikarze zaangażowani
w branży dziecięcej
Przedstawiciele zagranicznych
stowarzyszeń branżowych
Inne usługi
- proszę wyszczególnić:

Preferowany profil partnera
biznesowego:
Hurtownik
Producent
Dystrybutor
Dyskonty
Sklepy internetowe
Sklepy sieciowe
Przedstawiciele przedszkoli
i szkół
Nauczyciele
Agencje reklamowe
Dziennikarze zaangażowani
w branży dziecięcej
Przedstawiciele zagranicznych
stowarzyszeń branżowych

Inne

Segment zainteresowań:

Warsaw Toys&Kids Fashion Show 13-14
13-1 października 2021
al. Katowicka
owicka 62, Nadarzyn, 05-830 Polska
P
| info@warsawexpo.eu
sawe
| +48 518 739 124

www.warsawexpo.eu |  warsawexpo

Daty uczestnictwa w Programie:

4 września 2020

5 września 2020

6 września 2020

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH B2B
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAM HOSTED BUYERS.
01. Program Hosted Buyers jest organizowany przez Ptak
Warsaw Expo (dalej: Organizator).
02.

Spotkania B2B są organizowane przez Ptak Warsaw Expo.

03. W ramach spotkań B2B Organizator zobowiązuje się do
zapewnienia możliwości prowadzenia spotkań z partnerami
biznesowymi, które odpowiadają profilowi spotkań B2B
w formularzu rejestracyjnym.
04. Uczestnik programu Hosted Buyers jest zobowiązany do
odbycia co najmniej 10 spotkań (książeczki do rejestracji
spotkań będą wydawane wraz z badgem podczas
rejestracji).
•

Kwalifikacja osób do program Hosted Buyer odbywa się
w trzech kategoriach:
• Fulll- bilety lotnicze w obie strony, zakwaterowanie
w hotelu 3 gwiazdkowym (śniadanie w cenie),
spersonalizowany plan spotkań B2B w wydzielonej strefie
podczas targów, dostęp VIP wydarzenia, usługi tłumacza,
dedykowane wsparcie zespołu;
• Medium - jak w pakiecie Full wyłączając bilety lotnicze;
• Basic - bezpłatny dostęp do wydarzenia i strefy,
umówione spotkania B2B, usługi tłumacza, dedykowane
wsparcie zespołu.

Wyjątki:
• Wszelkie dodatki oraz pokój o wyższym standardzie należy
uzgadniać bezpośrednio z hotelem. Odpowiednią należność
należy uregulować zgodnie z regulaminem i cennikiem
hotelowym.
Rejestracja w programie Hosted Buyers:
• Osoby aplikujące proszone są o wypełnienie załączonego
formularza rejestracyjnego, oraz wypełnienie wszystkich pól
i pytań. Przesłanie formularza rejestracyjnego nie oznacza, że
automatycznie osoba ta zostaje zaakceptowana do udziału
w programie Hosted Buyers. Organizator zastrzega sobie
prawo do potwierdzenia lub odrzucenia dowolnej aplikacji bez
konieczności uzasadnienia.
• W przypadku niewywiązania się z zasad (z przyczyn
leżących po stronie osoby zakwalifikowanej jako Hosted Buyer),
zobowiązania określone powyżej jako warunki uczestnictwa,
Hosted Buyer zobowiązany jest na pisemny wniosek Ptak
Warsaw Expo zwrócić wszelkie poniesione koszty przez
Organizatora.
• Ptak Warsaw Expo jest uprawiony do przypisania kategorii
uczestnictwa według swojego uznania bez konieczności
uzasadniania swojej decyzji.
• Formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Warsaw Toys&Kids Fashion Show 2020, a także warunkami uczestnictwa w spotkaniach B2B
Warsaw Toys&Kids Fashion Show i zobo-wiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Ptak Warsaw Expo Ltd. z siedzibą w Nadarzynie, ul. 62
Katowicka. Na potrzeby niezbędne do uczestnictwa w spotkaniach B2B, a następnie kontaktu z uczestnikami B2B w ramach programu Hosted
Buyers, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Ptak Warsaw Expo na wyżej wymienione elektroniczne adresy e-mail
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Podpis osoby reprezentującej firmę

Prosimy przesłać formularz na adres e-mail:
hostedbuyers@warsawexpo.eu do dnia 5 marca 2020 r.
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