INVITAŢIE
CONFERINŢA ŞI EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ
„VIITORUL SERVICIILOR PUBLICE”
Stimată doamnă/ Stimate domn,
Ne revine deosebita onoare şi plăcere să vă invităm să fiţi alături de noi anul acesta la cea de-a treia
ediţie a Conferinţei şi Expoziţiei Internaţionale Eco-Impuls 2014 care se va desfăşura în perioada
16-17 octombrie 2014, la Timişoara. Tema de anul acesta este „Viitorul serviciilor publice” şi va reuni
specialişti din cadrul operatorilor de servicii publice, companii de prestigiu furnizoare de echipamente
sau prestatoare de servicii, mediul universitar şi institute de cercetare. Domeniile principale cărora
Eco-Impuls se adresează sunt serviciile de apă-canal şi deşeuri.
Locaţia evenimentului va fi în incinta Staţiei de epurare a apelor uzate din Timişoara, strada Păstorilor
nr. 1. Organizatorii conferinţei sunt: Fundaţia Româno-Germană Aquademica, Aquatim SA, Asociaţia
Română a Apei – Comitetul Teritorial Vest şi Universitatea Politehnica Timişoara.
În cadrul manifestărilor Eco-Impuls 2014 aveţi posibilitatea să vă promovaţi compania, produsele sau
serviciile prin susţineri de prezentări orale, secţiunea de postere sau închiriere de stand expoziţional.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luaţi legătura cu următoarele persoane de contact:
Elena Săvescu, preşedinte Fundaţia Româno-Germană Aquademica
elena.savescu@aquademica.ro, tel. +40 723 231 815
Cristina Borca, Birou comunicare şi relaţii publice, Aquatim SA
cristina.borca@aquatim.ro, tel. +40 743 099 555
Vă aşteptăm cu drag!
Comitetul organizatoric Eco-Impuls 2014

FORMULAR DE PARTICIPARE
Date societate: SC ____________________________________________________________
CUI____________Nr. Reg. Com.__________________Cont____________________________
Banca ________________________________________________________________________
Str.________________ Nr. ___ Localitatea ____________________Judeţ _________________
cod poştal __________ Telefon ___________________Fax _____________________________
E-mail _____________________________________________ Website____________________
Taxa de participare este de 440 lei de persoană (sau 100 de Euro, pentru participanţi din alte ţări) şi
include mesele şi pauzele de cafea, transportul la staţia de epurare, materiale informative şi
promoţionale.
Modalităţi de plată :
- în data de 16.10.2014, în numerar,
- până în 15.10.2014, prin virament bancar în contul Aquademica
RO43 BRDE 360S V960 1627 3600 BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Nr.
crt.

Nume şi prenume
participant

Funcţia

Mobil

E-mail

1
2
3
4
Semnătura şi ştampila
Fundaţiei Româno-Germană Aquademica

Semnătura autorizată şi ştampila societăţii

Formularul de participare completat, semnat şi ştampilat se poate transmite scanat prin e-mail, la adresa
cristina.borca@aquatim.ro sau pe fax +40 256 294 753. Prezentul formular ţine loc de contract.

FORMULAR ÎNCHIRIERE STAND EXPOZIŢIONAL

Date societate: SC ____________________________________________________________
CUI____________Nr. Reg. Com.__________________Cont____________________________
Banca ________________________________________________________________________
Str.________________ Nr. ___ Localitatea ____________________Judeţ _________________
cod poştal __________ Telefon ___________________Fax _____________________________
E-mail _____________________________________________ Website____________________
Termenul de trimitere a formularului de închiriere stand expoziţional este de 30 septembrie 2014.
Taxa de închiriere a unui stand expoziţional este de 3 900 lei (sau 900 de euro pentru firme din alte
2
ţări) şi include spaţiu de expoziţie de peste 10 m , o masă, 4 scaune, sursă de curent electric pentru
două zile. Mai include, de asemenea, mesele şi pauzele de cafea pentru două persoane prezente la
stand, reclamă pe materialele informative şi promoţionale ale Eco-Impuls 2014.
Modalităţi de plată, prin virament bancar în contul Aquademica
RO43 BRDE 360S V960 1627 3600 BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Nr. Nume şi prenume
Funcţia
Mobil
E-mail
crt. participant *
1
2
*Taxa de închiriere a unui stand expoziţional acoperă şi costurile participării la eveniment a două persoane. Pentru mai
multe persoane, se va plăti taxa de participare de 440 lei de persoană (sau de 100 de Euro).

Semnătura şi ştampila
Fundaţiei Româno-Germană Aquademica

Semnătura autorizată şi ştampila societăţii

Formularul de participare completat, semnat şi ştampilat se poate transmite scanat prin e-mail, la adresa
cristina.borca@aquatim.ro sau pe fax +40 256 294 753. Prezentul formular ţine loc de contract.

