KO
ONFERA
ANS KAY
AYIT FO
ORMU
Bu
u formu doldu
urarak 10 Nissan 2012 tarrihine kadar tmmmb@tmm
t
mmmb.org.tr aadresine ya da
d
(312
12) 440 89 722 numaralı fa
aksa gönderin
niz.

Katılım
m Formu
Ad/Soyad::
Firma:
Görev:
Şirket proffili (şirket aktivviteleri, hizmet
etleri, ürünleri vvs.)
Adres:
Telefon nu
umarası:

Mobil telefon
t
numara
rası:

Faks numaarası:

E-posta
ta adresi:

B2B Gö
örüşmeleri
ri
B2B görüşşmelerine katıllmak istiyorum
m.
ngi sektörle ilg
gili çalıştığınızı belirtiniz.
Lütfen han
Tekn
nik Müşavirlikk

İnşaat

Üretim/ma
alzeme tedarikk

lkan ülkelerin
nden kamu ve özel sektör
ör yatırımcı/işv
şverenleri, mü
üşavirler, müüteahhitler ve
e inşaat
Not: Balk
sektörü iile ilgili tüm kuruluşlar
k
iki
kili görüşmeleerini ayrı bir salonda
s
gerçe
çekleştirecekle
klerdir.
(dev
evamı arka sa
ayfadadır)

TürkMMM
MMB

A. Rasim
m Sok. No: 35 Ça
ankaya / ANKAR
RA
E-posta ad
dresi: tmmmb@
@tmmmb.org.tr

Tel: +90(3
312)4408970 Fax: +90(312)4
)4408972
Web-sitesii: www.tmmmb.org.tr

meler
Ödeme
Etkinlik

Tarih

Konfe
ferans katılımı

19-20 Nisan2012

Ücret

Kişi

Toplam

sayısı

ücret

300 TL/kkişi

.............TLL

150TL/ki
kişi (TMMMB üy
yeleri )
Balee

19 Nisa
san 2012

25 TL/kiş
işi

.............TLL

20-22 Nisan 2012

Çift kişilik
ik odada iki kişşi

.............TLL

(Sadece 50 bilet
bulunduğu
undan erken
başvuru taalepleri
öncelikli ol
olarak
karşılanaca
caktır.)
Kapaadokya

Turu
u

(Minimum
m 30 kişilik

konaklam
ma: 850 TL/kişşi

katılımla
gerçekleşttirilecektir.)

Çift kişilik
ik odada tek kişi
ki

.............TLL

konaklam
ma: 1000 TL/k
kişi
T
TOPLAM

............TL
L

psiyonel balo
on turu ücreti
ti olan 150 € karşılığı TL, Kapadokya’d
da tura katılm
mak isteyen
NOT: Op
katılımcılılar tarafından
n tur operatö
örüne ayrıca ödenecektirr.
Yukarıdaa belirtilen üccretlerin topla
lamı olan meb
eblağ detayla
arı aşağıda ve
erilen TürkMM
MMB hesabın
na
yatırılmaalıdır. Banka transfer
t
ücre
etleri katılımccıya aittir.
Lütfen ba
banka dekonttunuzu 10 Nis
isan 2012 tarrihine kadar tmmmb@tm
t
mmmb.org.tr aadresine veyaa (312)
440 89 72 numaralı fakksa kayıt formu
munuzla birliktee gönderiniz.

B
Kızıla
ay Şubesi
Banka: Yapi Kredi Bankası,
Şube No
No: 317
Hesap n
numarası: 809 626 16
Hesap ssahibi: Türkk Müşavir Mü
ühendisler vee Mimarlar Bir
irliği
IBAN N
Numarası: TR37
TR 0006 70
010 0000 008
080 9626 16

TürkMMM
MMB

A. Rasim
m Sok. No: 35 Ça
ankaya / ANKAR
RA
E-posta ad
dresi: tmmmb@
@tmmmb.org.tr

Tel: +90(3
312)4408970 Fax: +90(312)4
)4408972
Web-sitesii: www.tmmmb.org.tr

