Agentia de proprietate industriala ROMINVENT SA organizeaza Simpozionul cu tema Contrafacerea şi pirateria
în domeniul proprietăţii intelectuale, care se va desfăşura în perioada 19-21 octombrie 2016 la hotelul Sportul din
Poiana Brasov.
Aflată la a XVIII-a ediţie, acestă manifestare oferă participanţilor posibilitatea dezbaterii unor subiecte de interes
major privind prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei în România.
Programul acestui aveniment va fi comunicat in timp util.
La lucrările simpozionului vor participa magistraţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bucureşti,
Ministerul Public, specialişti din Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră, avocaţi, consilieri în proprietate industrială, agenţi economici.
Cu privire la cheltuielile aferente participării la simpozion, persoanele interesate au posibilitatea să opteze pentru
una dintre următoarele variante:
1.

1500 lei reprezentând: taxa de participare; cazare doua nopţi, cu mic dejun inclus; două
dejunuri; doua cine cu regim festiv;

2.

850 lei,

reprezentând: taxa de participare; două dejunuri; doua cine cu regim festiv;

3.

600 lei,

reprezentând: taxa de participare.

Rezervările şi respectiv înscrierile pentru toate cele trei variante opţionale se vor efectua in limita locurilor
disponibile si dupa principiul « pimul sosit, primul servit », la SC TURISM EURO CLUB SRL, cu referire expresă
la acest eveniment, pentru a beneficia de de costurile preferenţiale menţionate mai sus.
Agentia va elibera o factură proforma în baza căreia se va efectua plata sumelor de mai sus, în contul acesteia, având
următoarele date de identificare:
SC TURISM EURO CLUB SRL
Adresa:
CUI (CF):
Număr ONRC:
Cont bancar:

Str. Jiului nr. 144, et. 1, ap. 7, sector 1, Bucuresti
RO 21082151
J40/2906/07
RO98RNCB0812107825380001, deschis la BCR, agentia Pajura

Date contact: Marilena Cioclei – director general, tel: 0726139215, e-mail: office@turismeuroclub.ro
Termenul limita pentru rezervari si inscrieri este 15 septembrie 2016.
Vă rugăm să aveţi amabilitatea ca până la data sus-mentionata, să confirmaţi şi organizatorului participarea
dumneavoastră la lucrările simpozionului, la următoarele coordonate:
-

tel: 231 25 41; 231 25 15; fax: 231 24 54;
e-mail: raluca@rominvent.ro (c.c.: imocanu@rominvent.ro);
persoane de contact: Raluca Puţureanu (0722978595); Ion Mocanu (0722 650 349).

