
21. 4. 2016, Hotel NH Gate One, Bratislava

Žena firme prospeje

Kontakt: Nina Dzedzinová, dzedzinova@trend.sk, 02/2082 2136

www.trend.sk/seminar

TREND seminár

Ženy v topmanažmente majú pozitívny vplyv na tržby firmy.   
Sú na to čísla. Týždenník TREND v seminári predstaví mužov  
a ženy, ktorí sa témou žien na vysokých manažérskych postoch 
zaoberajú alebo sa ich to priamo týka. Nebudeme hovoriť o teóriách.  
Ukážeme, že to naozaj môže fungovať aj vo vašej firme.

Radka Dohnálová  
Atairu, ČR

Andy Sváková 
Noise & Signal

Lucia Hablovičová 
HAPPY LAND

Iva Semjanová 
TV JOJ

Janica Lacová 
jemine.sk

Dátum: Podpis:

Prihlášky posielajte na adresu: News and Media Holding, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Nina Dzedzinová, tel.: 02/2082 2136, fax: 02/2082 2244, e-mail: dzedzinova@trend.sk
alebo ich môžete pohodlne vyplniť na www.trendkonferencie.sk

Uzávierka prihlášok 15. apríla 2016 
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhoduje dátum odoslania prihlášky.

Základný účastnícky poplatok: 75 € (bez DPH) 
Základný účastnícky poplatok + koučing: 95 € (bez DPH) 
V poplatku sú už zahrnuté materiály a občerstvenie. Účastnícky poplatok je uvedený bez DPH a je potrebné 
ho uhradiť pred termínom konferencie. Po prijatí vašej prihlášky vám bude zaslaná preddavková faktúra.  
Ako variabilný symbol uveďte číslo preddavkovej faktúry.

Stornovacie podmienky 
15. – 18. apríla 2016: 80 % účastníckeho poplatku 
19. – 21. apríla 2016: 100 % účastníckeho poplatku 
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. 
Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.  
Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky  
písomnou formou v súlade so stornovacími podmienkami.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

Súhlas so spracovanim osobnych udajov

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a  poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v  objednávkovom formulári podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti News and Media Holding, 
a.s., IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, na účely ich zaradenia do databázy týchto spoločností a na ich 
využívanie na marketingové účely týchto spoločností vrátane organizácie akýchkoľvek súťaží a ďalších akcií a informovania o nich, ako aj informovania 
o ponuke výrobkov a služieb týchto spoločností. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. 

Priezvisko:

Meno: Pracovná pozícia:

Firma:

IČO: DRČ/IČ DPH:

Ulica:

Mesto: PSČ:

Telefón: Fax:

E-mail:

Číslo bankového účtu:

Záväzná prihláška

PartneriGenerálny  
partner

Organizačný 
garant


