Overheid Mobility Tour 2018 - Aanmeldformulier
Deelname en kosten
Enterprise Summit heeft een inspirerend programma samengesteld voor € 1.150,- (exclusief BTW)
per persoon. In het pakket bieden we:

•
•
•
•
•

Toegangskaart tot de expo Mobile World Congress
Kennis sessies Mobility
Begeleide tour en bezoek aan voorgeselecteerde bedrijven op expo MWC
Vincent Everts inspiratie tour
VIP toegang tot de Dutch Mobile Community netwerk event op maandagavond

Alle kosten zijn exclusief BTW en exclusief vlucht naar en verblijf in Barcelona. Wij adviseren u om
zo snel mogelijk uw vlucht te boeken. Uw verblijf kunt u boeken via het booking-agency van het
Mobile World Congress: https://www.mobileworldcongress.com/register-plan/hotels-travel/hotels/
Als u wilt deelnemen aan het driedaagse congres met keynote sprekers van over de hele wereld,
houdt u dan rekening met een prijsverhoging van ongeveer € 1.500,00.
Deze kennismissie is dé kans om op efficiënte wijze kennis te maken met de laatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van mobile technology en om vruchtbare contacten te leggen.

Aanmeldformulier Mobility Tours
Het aanmeldformulier kan per e-mail worden verstuurd naar events@enterprisesummit.nl
De facturatie verloopt via Enterprise Summit.
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Mark Beermann mark@enterprisesummit.nl
We verheugen ons er op om samen met u naar Barcelona te gaan!

Met vriendelijke groet,

Enterprise Summit

Enterprise Summit B.V. - Wegastraat 29 - 2516 AN Den Haag / The Hague - The Netherlands
KvK: 61877409 - BTW / VAT: 854528167B.01 - IBAN Rabobank: NL27RABO0301179816 - BIC RABONL2U

Deadline voor inschrijving is uiterlijk 21 januari 2018.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
U kunt zich via bijgevoegd aanmeldformulier aanmelden.
Naam :
Functie :
E-mail :
Bedrijfsnaam :
Postadres :
Postcode/Plaats :
Telefoon :
Factuuradres :
Postcode/Plaats :
Website :
Geïnteresseerd in de volgende topics/bedrijven tijdens de Overheids Mobility Tour:

Kosten
€ 1.150,- exclusief BTW
Overige wensen/opmerkingen:
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