ĐƠN ĐĂNG KÍ
THÔNG TIN HỘI NGHỊ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

WCC 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 24-26/01/2019 tại InterContinental
Abu Dhabi. Quầy ghi danh bắt ñầu từ 12 giờ trưa ngày 24/01

Email: register@cashewconvention.com, Di động: +91 9342840609
Tel: +91 80 25276152/53, Fax: +91 80 25276154

Mỗi ñại biểu–Không lưu trú (NR)
Early Bird từ 14/05ñến 15/11/2018
Lazy Bird từ01/11/2018 ñến 31/12/2018
Late Bird từ 01/01/2018ñến 20/01/2019

Không lưu trú
USD 850
USD 950
USD 1050

Tột cộ các công dân nộộc ngoài vào Abu Dhabi, UAE phội kiộm tra vội
các đội sộ quán tội độa phộộng vộ các yêu cộu thộ thộc và sộ hộu thộ
thộc hộp lộ và tài liộu du lộch quộc tộ dộội hình thộc hộ chiộu quộc
gia
CHÍNH SÁCH HỦY

Có ñặt phòng tạiInterContinental*
Phòng ñơn
USD 1200
USD 1300
USD 1400

VISA

Phòng ñôi
USD 1000
USD 1100
USD 1200

Viộc hộy tham dộ phội độộc gội bộng văn bộnvà chộu các khoộn phí
sau: Tột cộ các yêu cộu hộy nhộn độộc vào hoộc trộộc ngày 23 tháng
12 năm 2018 sộ bộ tính 50% phí tham dộ trộ phí quộn lý. Các yêu cộu
hộy nhộn độộc sau ngày 23 tháng 12 năm 2018 sộ bộ tính phí 100%
phí tham dộ. Vui lòng gội email hoộc fax chi tiột cho chúng tôi

* gồm 2 ñếm có ăn sáng (ñã gồm thuế) từ 24-26/01 tại InterContinental
Abu Dhabi.
Để gia hạn lưu trú, liên hệ register@cashewconvention.com
Để biết thêm chi tiết về Gói sản phẩm, vui lòng truy cập
www.cashewconvention.com
THÔNG TIN CỦA BẠN(Vui lòng in thêm tờ này nếu có hơn 3 ñại biểu)

Đại biểu thứ nhất:______________________________________

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Đột chộ qua điộn thoội mang tính chột tộm thội cho độn khi nhộn
độộc xác nhộn bộng văn bộn, bộng fax hoộc qua bộu điộn kèm vội
thanh toán. Tột cộ thanh toán phội độộc nhộn kèm Độn đăng ký đã
điộn độy độ thông tin. Ban tộ chộc có quyộn độa ra bột kì thay đội
nào. Đi thay: Các đội biộu đi thay độộc hoan nghênh và phội độộc
thông báo 10 ngày trộộc hội nghộ.
THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Chức danh:________________________SĐT: _______________

InterContinental Abu Dhabi, UAE

Email: ____________________________________________

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
Lưu trú: P.ñơn
P.ñôi
NR

Ăn chay:

Kỳ-na giáo:

Đại biểu thứ hai: _______________________________________
Chức danh:_______________________SĐT: ________________
Email: ____________________________________________
Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
Lưu trú: P.ñơnP.ñôi
NR

Ăn chay:

Kỳ-na giáo:

Đại biểu thứ ba: _______________________________________
Chức danh:_______________________SĐT: ________________
Email: ____________________________________________
Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
Lưu trú: P.ñơn
P.ñôi
NR

Ăn chay:

Kỳ-na giáo:

THÔNG TIN TỔ CHỨC

Phưưng thưc thanh toán: Điưn chuyưn khoưn Ngân hàng
THANH TOÁN QUưC Tư: Điưn chuyưn khoưn Ngân hàng
Ngân hàng thư hưưng:
Union Bank of India
Swift Code:
UBININBBGNB
(Chi nhánh: Union Bank of India, Gandhinagar, Bangalore, India)
Sư tài khoưn thư hưưng: 353102110000057 (USD Account)
Tên ngưưi thư hưưng:
Foretell Business Solutions Pvt Ltd
(Tưt cư phí chuyưn khoưn sư đưưc chưu bưi đưi biưu)
Thanh toán tư ưn Đư
Thanh toán sộ độộc làm thông qua Hội phiộu/ Séc cho "Foretell
Business Solutions Private Limited", phội trộ tộiBangalore.
HOộCThay vào đó bộn cũng có thộ kí quộ vào tài khoộn cộa chúng tôi:
Tên Ngân hàng
ICICI BANK
Union Bank of India
Độa chộ/Chi nhánh:
M G Road
Domlur
Sộ tài khoộn:
000205002180 331201010035251
RTGS / NEFT IFSC CODE
ICIC0000002
UBIN0533122
Vui lòng ñóng dấu công ty và kí. Không có dấu và chữ kí ñơn này sẽ
không hợp lệ.

Tên tổ chức:………………………………………………………...
Địa chỉ:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Thành phố:………………….Mã bưu chính:……………………………
Tel:..............................................Fax:....................................................
Email:…………………………………………………………………………
Quốc gia:……………………………………………………………………

Foretell Business Solutions Pvt. Ltd (www.cashewinfo.com)
#146, Ramaiah Street, 1-2 Floor, Gopal Towers, , HAL Airport Road,
Kodihalli, Bangalore - 560008, India, Tel: +91 80 25276152/53
Fax +91 80 25276154, Mob: +91 9342840609
register@cashewconvention.com,www.cashewconvention.com

