Ficha de Inscrição
SOMMELIER WINE MARKET “SUMMER EDITION” – 27 MAIO
EMPRESA ( nome para facturação):
DENOMINAÇÃO (marca comercial do produtor):
PRODUTOS/REFERENCIAS PARA EXPOSIÇÃO (nomes dos vinhos):

CONTRIBUINTE:
MORADA:

CÓD. POSTAL:

LOCALIDADE:
TEL:

SITE:
TELM:

EMAIL:

NOME DE PESSOA DE CONTACTO :

VALOR DE PARTICIPAÇÃO: 420€ + IVA
INCLUI:
- PARTICIPAÇÃO ENQUANTO EXPOSITOR NO EVENTO
- 15 CONVITES
- SERVIÇO DE COPOS, CUSPIDEIRAS, ÁGUA E GELO
- FORNECIMENTO DE MESA DE PROVA TOTALMENTE PREPARADA
-DIVULGAÇÃO DA PRESENÇA DA MARCA NAS REDES SOCIAIS, PÁGINA DE FACEBOOK DO EVENTO E
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
GARANTA JÁ A SUA PRESENÇA NO SOMMELIER WINE MARKET SUMMER EDITION DE 27 MAIO.
RESERVE JÁ O SEU LUGAR.
FORMA DE PAGAMENTO:
Por transferência bancária para a conta da Market Makers Unipessoal Lda com o IBAN:

PT50 0018 0003 39859038020 29

Na transferência identifique devidamente o nome da empresa e marca comercial do produtor. Envie comprovativo
da transferência para o email: comercial@marketmakers.pt
A Organização reserva-se o direito de não aceitar a inscrição caso não tenha sido feito o pagamento até às
datas definidas (pagina em anexo).

_______/_______/_______
Data

_________________________________________________________
Assinatura e carimbo

Market Makers, Unipessoal Lda
NIF 513 439 110
Avenida Eng Duarte Pacheco nº 1, 1º dto
1070-100 Lisboa

NOTAS:
1. RESERVE JÁ A SUA PRESENÇA NO SOMMELIER WINE MARKET “SUMMER EDITION” DE 27 DE
MAIO. Devolva esta ficha devidamente preenchida e sinalize a sua presença através de um
pagamento de 100€ + IVA
2. O restante valor (320€ + IVA) deverá ser liquidado até 1 de maio, sob pena de a entidade
organizadora não assegurar a manutenção da reserva e a disponibilidade do lugar.
3. A desistência do expositor não confere ao mesmo o direito ao reembolso do valor da inscrição
realizada.
4.

A entidade organizadora pode livremente seleccionar e indicar o local onde o expositor se
instalará no recinto/tenda do evento.

Consentimento:
1.

2.

3.

4.

Os dados pessoais disponibilizados no presente documento podem ser incorporados num ficheiro da titularidade de Market
Makers, com a finalidade de se proceder à correcta gestão da relação administrativa referente à sua participação como
expositora e/ou visitante em eventos/feiras/exposições comerciais, para que possa enviar as suas questões e pedidos, realizar
um controlo de qualidade aos nossos produtos e serviços, remeter-lhe comunicações pessoais e ofertas, realizar inquéritos de
opinião para fins estatísticos, quer por meios escritos, quer por meios electrónicos, podendo tais informações serem adaptadas
ao seu perfil individual.
Acresce que os dados fornecidos poderão ser integrados num ficheiro da titularidade da Market Makers na qualidade de
organizadora e promotora dos eventos “SOMMELIER WINE MARKET” ou de outros eventos que venha a promover de
comercialização e exposição de artigos, e para as mesmas finalidades supra indicadas.
Autoriza-se ainda a exibição pela Market Makers em suportes e meios publicitários digitais/físicos do logo disponibilizado pela
subscritora e de fotografias fornecidas ou obtidas através das redes socais do expositor, para fins publicitários do
“SOMMELIER WINE MARKET”, não podendo a Market Makers ser responsabilizada por qualquer infracção/violação que os
mesmos possam constituir a direitos de terceiros.
Caso pretenda exercer o seu direito de acesso, rectificação, cancelamento e oposição ao tratamento dos seus dados pessoais,
assim como revogar o seu consentimento relativamente ao envio de comunicações comerciais electrónicas poderá fazê-lo
enviando um e-mail para geral@marketmakers.pt

Data____/____/____

Nome e Assinatura: ____________________________________________________________

Market Makers, Unipessoal Lda
NIF 513 439 110
Avenida Eng Duarte Pacheco nº 1, 1º dto
1070-100 Lisboa

