
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Conferência Latino-Americana 2015 – São Paulo, Brasil

Segunda-feira, 21 de setembro até terça-feira, 22 de setembro
Transamérica Prime International - Alameda Santos, 981, Jd. Paulista

INFORMAÇÕES DE INSCRIÇÃO

Sr. Sra. Nome ___________________________________________

Empresa ________________________________________________________
 
Cargo___________________________________________________________
 
Telefone ________________________________________________________
 
Endereço _______________________________________________________
 
Cidade __________________________________________________________
 
País_______________________________________CEP___________________
 
E-mail___________________________________________________________
 
Contato para emergências_________________________________________

Opção vegetariana      SIM NO

PLANILHAS
Para participar do workshop é necessário fazer um trabalho prévio através
do preenchimento das PLANILHAS DE CORES, QUE SERÃO ENVIADAS APÓS
A CONFIRMAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO. 

PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP DE CORES & PLANILHAS DE CORES

TAXAS DE INSCRIÇÃO EM DÓLARES AMERICANOS (US$)

Membros do CMG e ProCor, Patrocinadores $80

Não-Membros $100

Estudantes & Acadêmicos $80

* Registre-se como membro do CMG até 1º de dezembro de 2015 e receba
   um desconto de $100 em taxas de filiação.

MÉTODO DE PAGAMENTO

Cheque ao CMG anexo
(apenas dólares americanos)

Visa MasterCard American Express

Nome do Portador do Cartão

Número do Cartão _________________________________ Data de vencimento ___________

Assinatura _________________________________________________________

____________________________________________

Pagamento preferencialmente por cartão de crédito. 
Todas transferências internacionais terão uma taxa adicional de $50.

ENVIE SEU FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO PARA SGRIFFIS@COLORMARKETING.ORG

Color Marketing Group   1908 Mount Vernon Avenue, Alexandria, Virginia USA  22301-1357      Fax:  703.535.3190     www.colormarketing.org

POLÍTICAS DE INSCRIÇÃO, PAGAMENTO E CANCELAMENTO
Formulários de inscrição devem ser ENVIADOS POR E-MAIL para
sgriffis@colormarketing.org. Uma confirmação será enviada por e-mail
assim que o pagamento for processado. Nenhum formulário de inscrição
passará por processamento sem pagamento anterior. Se você não
receber uma confirmação de seu cadastramento por escrito em até
10 dias úteis, contate o CMG imediatamente para confirmar sua inscrição.

Cancelamentos devem ser recebidos pelo CMG por escrito até 1º de
setembro de 2015 para que se qualifiquem para um reembolso e uma
taxa administrativa de $50 será deduzida. Por favor, aguarde até duas
semanas para receber seu reembolso e até dois ciclos de pagamento
para que apareça no extrato de seu cartão de crédito. Depois de 1º de
setembro, nenhum reembolso será realizado. Você também pode enviar
seu cadastro por fax para 00 + código da operadora + 1 + 703.535.3190
– por favor ligue ou envie um e-mail para confirmar a fatura.

RESERVAS DE HOTEL

TRANSAMÉRICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA
Alameda Santos, 981,- Jd Paulista- CEP 01419-001- São Paulo- SP 
Apto single: R$ 315,00+5% taxa com café da manhã incluído.
http://zip.net/bgrDtB 

CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS EM REUNIÕES DO CMG
A venda de produtos ou serviços não é permitida em reuniões e eventos
do CMG. Para o benefício de todos os membros, é importante que os
participantes estejam isentos de envolvimento corrente de negócios, de
esforços de pesquisa das companhias e/ou promoções de vendas. Isto
permite a concentração máxima e troca de valiosas informações sobre
cores – o núcleo do CMG. Para regras específicas, contate o Diretor
Executivo do CMG em 00 + código da operadora + 1 + 703.329.8500.

POLÍTICA DE MENORES
Em consideração aos membros, palestrantes e convidados, menores de idade
não são permitidos nos Workshops do CMG, em reuniões ou Palestras.

Favor escrever o nome do registrante no cheque
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