Formular de înregistrare pentru companii
Factory 4.0 Conference
12 Mai 2020 | Un eveniment dedicat Industriei 4.0
Face Convention Center, Bucureşti, România

40% discount la Actual Future Price pentru 3 sau mai mulţi angajaţi:
€100 per persoană
Preţul include următoarele servicii (fără TVA)
▪ Experienţa Factory 4.0
▪ Coffee Break
▪ Lunch Break
▪ Networking Opportunity
▪ Access la Match 360° (platformă de networking)
Ofertă valabilă până la 25 februarie 2020

Program şi date de contact
Dacă aveţi întrebări, nu ezitaţi să ne contactaţi
Email:

contact@factory40.ro

Număr de telefon

+40 785 062 818/ +40 0726 268 256

Accesul la conferinţă, pauza de cafea, prânzul şi accesul la platforma Match 360
sunt incluse în preţ. Prezenţa la eveniment cu un partener este permisă doar prin
achiziţia unui bilet separat. Vă rugăm să achitaţi factura în cel mai scurt timp de
când aţi primit-o. Participarea la eveniment este permisă doar în urma achitării
facturii înainte de eveniment şi emiterii biletului de participant.
Anularea unui bilet
Pentru a anula un bilet, vă rugăm să citţi secţiunea I, de pe pagina 3 “Termeni şi condiţii”

Date Facturare
Companie
Număr telefon

Email
CUI
Număr Înregistrare
Cont IBAN
Reprezentant legal
Număr bilete
Datele menţionate anterior vor fi salvate şi procesate pentru a finaliza contractul de către
SC Best Smart Digital SRL sau de furnizorii de servicii cu care cooperăm în scopul organizării
evenimentului. Adiţional, datele vor salvate şi procesate pentru următoarele scopuri(bifaţi dacă
sunteţi de acord):

Da

Nu

Partenerul contractului (firma care achiziţionează biletele) îşi dă acordul ca datele
furnizate (companie, mail, telefon) să fie folosite cu scopul de a promova viitoare
evenimente Factory 4.0 Conference

Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment prin notificarea SC Best Smart Digital SRL la
+40 785 062 818, contact@factory40.ro
Puteţi afla mai multe despre politica noastră de confidenţialitate accesând următorul link:
www.factory40.ro/gdpr
Fotografii:
Vă informăm că vor fi făcute fotografii din partea organizatorului SC Best Smart Digital SRL la
evenimentul Factory 4.0 Conference. Ele pot fi folosite ulterior în scopuri de documentare şi
marketing.

Date, signature

Termeni şi condiţii pentru participanţii la
Factory 4.0 Conference
12 Mai 2020, Bucureşti
A) Introducere
Următorii termeni şi condiţii sunt valabili între
• participantul la conferinţă
• organizatorul evenimentului Factory 4.0 Conference, SC Best Smart Digital SRL
B) Serviciile incluse şi preţul acestora
B1 Preţul unui bilet Actual Future Price este de €168 (fără 19%TVA). Companiile care achiziţionează mai mult
de 3 bilete primesc un discount de 40%, reducând preţul unui bilet la €100 (fără 19%TVA) per persoană.
Următoarele servicii sunt incluse la achiziţia unui astfel de bilet
• Experienţa Factory 4.0
• Coffee Break
• Lunch Break
• Networking Opportunity
• Access la Match 360°
B2 Transportul şi cazarea nu sunt incluse în preţul acestui bilet.
C) Condiţiile stipulate în acest contract se aplică şi angajaţilor care vor beneficia de biletele achiziţionate de
companie.
D) Înregistrare
Înregistrarea pentru Factory 4.0 Conference se poate face online, accesând pagina evenimentului
www.factory40.ro . Participanţii individuali pot achiziţiona bilete online iar companiile pot achiziţiona bilete prin
descărcarea, completare şi trimiterea acestui formular la adresa de email contact@factory40.ro . După ce vom
primi cererea, vom trimite confirmarea şi factura achiziţionării biletelor, care ar trebui achitată în cel mai scurt
timp. Participarea la eveniment şi serviciile prevăzute la punctul B sunt condiţionate de plata integrală în
termenul de plată menţionat în factură. În urma achiziţionării ofertei dedicate companiilor, aceasta va primi un
cod promoţional personalizat ce va putea fi oferit angajaţilor pentru achiziţia biletelor gratis de pe pagina web a
evenimentului www.factory40.ro . Codul promoţional este valabil pentru un număr egal cu cel al numărului de
bilete achiziţionate de companie.
E) Anularea
Organizatorul, SC Best Smart Digital SRL, îşi rezervă dreptul de anulare a evenimentului Factory 4.0 Conference
în orice moment din motive legate de organizare, economice sau de altă natură (de exemplu în caz de force
majeure) şi să rezilieze contractul. Dacă evenimentul este anulat de organizator, toate plăţile vor fi reachitate
celor ce au achiziţionat serviciile noastre integral.
F) Schimbări în agenda evenimentului
Organizatorul, SC Best Smart Digital SRL, îşi rezervă dreptul de a schimba datele prevăzute în agendă fără a
oferi compensaţii celor care au achiziţionat bilete.
G) Copyright
Toate materialele legate de evenimentul Factory 4.0 Conference sunt protejate de copyright. Transferul sau
reproducerea acestor materiale este interzisă fără acordul organizatorului.

H) Răspundere
H1 Toate clemenţele la daune din partea organizatorului sunt excluse, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă
sau intenţie vătămătoare.
H2 Organizatorul evenimentului nu poate fi ţinut responsabil, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau
intenţie vătămătoare, pentru accidente, pierderi sau daune suferite de obiectele participanţilor la eveniment.
I) Politica de anulare
Puteţi anula o înregistrare în orice moment. Doar cererile de anulare prin email la contact@factory40.ro sunt
acceptate.
În cazul în care anulaţi o înregistrare până pe data de 30 Aprilie 2020, suma biletelor achiziţionate va fi
returnată integral, fără alte taxe. În cazul în care anulaţi o înregistrare după data de 30 Aprilie 2020, suma
biletelor achiziţionate va fi returnată cu o taxă de anulare de 50% din valoare achiziţiei. În cazul în care o
persoană care achiziţionează un bilet nu este prezentă la eveniment, aceasta nu va beneficia de rambursarea
sumei achitate. Acceptăm transferul unui bilet altei persone prin notificare prealabilă pe email la
contact@factory40.ro .
J) Legal
În caz de orice dispută în ceea ce priveşte aceşti termeni sau orice cerere care rezultă sau este legată de
participarea la Factory 4.0 Conference, se aplică legile din România.

