
 

 

Formularz zgłoszenia  
Speed Business Mixer 

22/05/2018 / Hotel Diament Arsenal Palace Chorzów 
 

Potwierdzenie prosimy przesłać do dnia 18.05.2018 na adres 
katowice@ahk.pl  
 
 firma członkowska AHK Polska 
 
 firma niezrzeszona 
 
Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (maks. 1 osoby z firmy), 
jest bezpłatny dla firm zrzeszonych w AHK Polska. Dla firm nie będących 
członkami AHK Polska koszt udziału w wydarzeniu wynosi 200 PLN + 23% 
VAT za osobę. Faktury będą wystawiane po spotkaniu. 
 

imię i nazwisko: _______________________________________________ 
 
stanowisko: ___________________________________________________ 

 
firma: _______________________________________________________ 
 
tel: __________________________________________________________ 
 
e-Mail: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Dane do wystawienia faktury VAT za udział w spotkaniu (dot. firmy  
niezrzeszonej): 
 
ulica, kod, miasto: ___________________________________________________________ 
 
NIP: _______________________________________________________________________ 

 
 

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale 
nie wezmą udziału i nie odwołają go do dnia 18.05.2018 pobrana zostanie opłata regulacyjna 
w wysokości 200 PLN + 23% VAT. 

 

   

Prosimy o wpisanie w tabelkę poniżej  3 branż, które Państwa interesują (patrz poniżej). 

Sektor działalności mojej firmy –  
1 wybór  możliwy: 

Nr ………… 

Chcę się spotkać z firmą z sektora –  
max. 3 sektory : 

Nr ………… Nr ………… Nr ………… 

 

 

Nr Sektor 

1 Dostawcy artykułów biurowych, mebli, wyposażenia 

2 Branża telekomunikacyjna 

3 Branża samochodowa 

4 Branża tekstylno-odzieżowa 

5 Branża rolno-spożywcza 

6 Branża perfumeryjno-kosmetyczna 

7 Banki i ubezpieczenia 

8 Dystrybucja 

9 Informatyka 

10 Nieruchomości i budownictwo 

11 Doradztwo handlowe 
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12 Doradztwo personalne, szkolenia 

13 Podatki, księgowość, audyt 

14 Kancelaria prawna 

15 Hotelarstwo, gastronomia, branża turystyczna 

16 Logistyka, transport, spedycja 

17 Reklama, PR, drukarnie 

18 Ochrona środowiska 

19 Sektor chemiczny, medyczny i farmaceutyczny 

20 Maszyny, elektronika, przemysł  

21 Branża energetyczna 

22 Branża papiernicza 

23 Usługi tłumaczeniowe 

24 Public Affairs 

Organizatorzy nie gwarantują spotkań z daną firmą/branżą. Spotkanie będzie  
możliwe tylko wtedy, jeśli przedstawiciele branży będą obecni na wydarzeniu.  
 
Poprzez podpisanie niniejszego formularza: 
 

• akceptuję regulamin spotkania. 

• zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do celu  
organizacji niniejszego spotkania, a  także celów archiwalnych  
i statystycznych. Zostałem poinformowany, że podanie danych  
jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji spotkania.  
Podmiotem administrującym zbiorem danych osobowych, które 
zostały podane w niniejszym formularzu są organizatorzy  
spotkania: AHK Polska oraz Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa  
w Polsce . Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926), mam prawo  
wglądu do treści moich danych, ich poprawiania, modyfikacji  
oraz korzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy. 

 
 
 

 
 

Podpis i pieczęć firmy 


