Yritystutkimus ry:n koulutuspäivät 27.-28.9.2018
Paikka: Crowne Plaza Helsinki, Mannerheimintie 50, Helsinki

Koulutuspäiville ilmoittaudutaan alla olevasta linkistä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.8.2018
saakka.
Huom: Ilmoittautuminen iltatilaisuuteen on sitova. Tapahtumapaikka laskuttaa yhdistystä
ilmoittautumisten perusteella, joten mikäli ilmoittaudut, tulethan varmasti paikalle.
Ilmoittautuminen (linkki): https://ilmo.contio.fi/tavicon/main.aspx?id=182
Osallistumismaksu: 305 €, alv 0%
Osallistumismaksu sisältää luennot, kahvit, lounaat sekä iltatilaisuuden. Osallistumismaksu ei sisällä
matkoja, majoitusta eikä vakuutuksia.
Majoitus
Crowne Plaza Hotellissa. Hotellin kotisivut: http://helsinki.crowneplaza.com/
Huonehinnat osallistujille:
Yhden hengen huone 179 € / yö
Kahden hengen huone 199 € / yö
Hinnat sisältävät aamiaisen.
Mahdollinen huonevaraus tulee tehdä ilmoittautumisen yhteydessä samalla ilmoittautumislomakkeella.
Huonevarausmaksu tulee maksaa osallistumismaksun yhteydessä.
Maksut ja vahvistukset
Kaikki maksut tulee suorittaa etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Onnistuneesta ilmoittautumisesta
tulee välittömästi vahvistus sähköpostiinne.
Maksutavat
Maksuvaihtoehdoiksi voit ilmoittautumisen lopuksi valita luottokortin (Visa, Eurocard tai MasterCard) tai
laskun. Laskuissakin on kaksi eri vaihtoehtoa: "Lasku vahvistuksen liitteenä" tulee heti
automaattivahvistuksen pdf -liitteenä sähköpostitse ilman kongressitoimiston välikäsiä ja ilman
laskutuslisää. "Lasku" lähetetään sinulle kongressitoimistosta heti, kun ilmoittautumisesi on
käsitelty. Kongressitoimiston lähettämän laskun laskutuslisä on 15 €. Myös tämä lasku lähetetään
ensisijaisesti pdf-liitteenä sähköpostitse ellet muuta ilmoita.
Jos haluat osallistumisestasi laskun, ilmoita tarkka laskutusosoite. Laskutuslisä on 15 €. Mikäli joudutaan
tekemään uusi lasku ilmoittautumisen yhteydessä annettujen puutteellisten tai virheellisten laskutustietojen
vuoksi, laskutetaan jokaisesta uudesta laskusta erikseen oma laskutuslisä. Mikäli haluat yhteislaskun, lisää
muiden laskuun tulijoiden nimet “lisätietoja” –kenttään yhteystietojen yhteydessä. Voit myös ilmoittaa koko
ryhmän samalla ilmoittautumislomakkeella, jolloin myös lasku tulee kaikista yhdessä.
Ryhmän ilmoittaminen ja maksaminen
Voitte ilmoittaa koko ryhmän samalla ilmoittautumislomakkeella. Valitkaa silloin ensimmäisen ilmoittautujan
yhteystietosivulla ”Ilmoitan myös muita osallistujia”, jolloin järjestelmä antaa kullekin osallistujalle oman
yhteystietosivun ja osallistumisvalintasivun.
Huom!
Maksuista ei saa vähentää pankkikuluja.
Osallistumisvahvistus
Tavicon Oy lähettää osallistumisvahvistuksen, kun ilmoittautuminen ja maksut on vastaanotettu.
Vahvistusta ei lähetetä ennen kuin maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

Peruutusehdot
Kaikki peruutukset ja ilmoittautumista koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti Taviconiin sähköpostitse
ytn@tavicon.fi.
Mikäli osallistuminen perutaan kirjallisesti 21.8.2018 mennessä, osallistumismaksu palautetaan
vähennettynä toimistokuluilla 30 €/hlö ja peruutetusta huonevarauksesta 20 €/huone. Tämän jälkeen
tehdyistä peruutuksista tai majoitusvarauksiin tulleista muutoksista maksuja ei palauteta, ei myöskään
peruuttamatta jääneistä osallistumisista. Osallistumisen voi kuluitta siirtää toiselle osallistujalle samasta
organisaatiosta.
Ilmoittautuminen, majoitus ja muut käytännön järjestelyt
Tavicon Oy, projektikoordinaattori Mirja Uotila, puh: (03) 233 0400, sähköposti: ytn@tavicon.fi

