
F O R M U L A R  D E  Î N S C R I E R E
“Competence in Esthetics”

AL DOILEA SEMINAR INTERNAŢIONAL REUNIT EST EUROPEAN DE 
EXCELENŢĂ ÎN STOMATOLOGIE POWERED BY IVOCLAR VIVADENT AG

Dată: 12.-13.11.2010
Locaţie:  Hotel Novotel Budapest Congress, Jagelló u. 1-3., 1123 Budapest, Hungary 

Vă rugăm utilizaţi un formular pentru o persoană. Numai formularele în care sunt 
completate căsuţele cu * pot fi înregistrate!

Numele Companiei*: ...........................................................................................................................................................

Titlu*: ............................................. Nume*: ............................................. Prenume*: .......................................................

Stradă/Nr.*: ..........................................................................................................................................................................

CIP/Cod stradă*: ............................ Oraş*: ............................................... Ţara*: ...............................................................

Telefon:  ................................................................  Fax:  .................................... Mobil:  ...................................................

Adresă Email:  ......................................................................................................................................................................
Trecându-mi adresa de mail sunt de acord să primesc noutăţi de la Ivoclar Vivadent AG prin email. Am dreptul să retrag acest consimţământ în 
orice moment trimiţând un mesaj în acest sens la info@ivoclarvivadent.com.

Ştampilă cu cod sau număr de înregistrare:  .....................................................................................................................

Nume de facturare:  .......................................................................................... (dacă este altul decât cel menţionat mai sus)

Adresă de facturare:  ...................................................................................... (dacă este alta decât cea menţionată mai sus)

Dental Excellence – Seminar de 2 zile

 EUR 190.00 (înscriere până pe 10.10.2010)
 EUR 220.00 (înscriere după 10.10.2010 sau la începutul evenimentului)
 Da, am nevoie de căşti pentru traducere

Accept toţi termenii de participare şi mă oblig să plătesc suma marcată în Formularul de Înscriere în 8 zile 
calendaristice de la înscriere. 

Data:  ................................................................................ Semnătura:  ..............................................................................

Vă rugăm returnaţi acest formular la adresa de mai 
jos sau transmiteţi-o prin fax la nr 0036 1 451 3730.

Website-ul nostrum începe să funcţioneze curând: www.dental-excellence.hu
Informaţii:  Dr. Andrea Czimmerman +40 722 431 401
Organizator:  C&T Hungary Kft., Radnóti Miklós u. 2., 
 1137 Budapest, Hungary
E-mail: congress@congresstravel.hu 
 Mrs. Szilvia Herbszt, Mobil: 0036 20 4777 965



Vă rugăm să citiţi următoarele info utile…

Înscriere
Înscrierea este obligatorie (vă rugăm să aduceţi confirmarea plăţii).
Înregistrarea locală: Vineri, 12. Noiembrie 2010, de la ora 12.00 la 13.30.

Acces, Parcare şi Cazare
Locul de desfăşurare al Seminarului este Hotel Novotel Budapest Congress, Jagelló u. 1-3., 1123 
Budapest, Hungary cu intrare accesibilă din strada Jagelló şi strada Alkotás. Există zonă de parcare la 
intrarea în Hotel Novotel dinspre strada Alkotás út şi în faţa intrării Budapest Congress Center venind 
dinspre strada Jagelló. Cazarea va fi organizată de D-ra Zsuzsanna Sallai at 0036 30 2577 749.

Dacă Hotelul Novotel va deveni ocupat D-ra. Zsuzsanna Sallai va organiza pentru Dvs unul dintre 
hotelurile alternative:
Hotel Mercure Buda ****  distanţa până la Novotel 1.5 km
Hotel Mediterrán ****  distanţa până la Novotel 200 m
Hotel BARA ***  distanţa până la Novotel 500 m
Hotel Flamenco ****  distanţa până la Novotel 1.5 km

Taxa de intrare include: 
- Expoziţia de produse Dentare
- programul Seminarului “Competence in Esthetic” 
- coffee-break-urile
- petrecerea de Vineri seara (programul de spectacol & muzică live)
- prânz -bufet finger-food Sâmbătă

Plată şi termeni de participare
În faza preliminară a înscrierii plata se poate face prin transfer bancar sau la faţa locului numerar. 
Organizatorul acceptă doar anulările ce au loc până la data de 21 Octombrie 2010. În acest caz suma va 
fi returnată după deducerea a 25 % costuri tehnice. În cazul anulării după 21 Octombrie 2010, 100 % 
din sumă va fi dedusă ca şi compensaţie.

Banca:  Bank: MKKB
Cont Bancar:  10300002-28518912-00003285 (HU12)
SWIFT:  MKKBHUHB
IBAN EUR:  HU98 1030 0002 6610 3111 2630 4888

Organizatorul îşi rezervă dreptul unor posibile alterări în program!

Toate prezentările vor fi în engleză.
Prezentările vor fi traduse simultan în română. 


