
 

 الدفع إلجراء فاتورة إرسال سيتم. تلقائيًا مشاركتك تأكيد يتم ، التسجيل نموذج استالم عند

 مرلمؤتل تسجيلال نموذج

 9102 السنوي المؤتمر

 9102 نوفمبر 01-01. كوريا سيول،

 )ap@mysteryshop.org-mspa( مهتى آنو: ىإل المكتمل النموذج إرسال يرجى

 

 الشركة نفس من األول المشارك
 

 _____________________________________ اسم العائلة ______________________________ االسم األول

  
 _____________________________________ رقم االتصال ______________________________ المسىم الوظيف 

كةاسم ال  ____________________________________________________________________________________ شر

 ____________________________________________________________________________________ العنوان

 ____________________________________ الوالية ______________________________  المدينة

يدي الرمز  ____________________________________ البلد ______________________________  البر

   ______________________________  الهاتف
 
ون يد اإللكبر  ____________________________________ البر

 

 

 إضافي مشارك
 

 _____________________________________ اسم العائلة ______________________________ ولاالسم األ .1

                  
 _____________________________________ رقم االتصال ______________________________ المسىم الوظيف 

 ____________________________________ عائلةاسم ال  ______________________________ االسم األول  .2

                   
 ____________________________________ رقم االتصال  ______________________________ المسىم الوظيف 

 
 

 (األمريكي بالدوالر األسعار) أدناه المناسبة والخيارات التسجيل اختيار يرجى
 

 *المخّفض السعر االساسي السعر ؤتمرالم في التسجيل اختر

 *450$ 500$  الشركة في األول المشارك ، بالكامل المؤتمر ، MSPA في عضو 

 *400$ 450$ الشركة في اضافي مشارك ، بالكامل المؤتمر ، MSPA في عضو 

 *600$ 700$ بالكامل المؤتمر ، MSPA في عضو غير 

 *500$ 600$ الشركة في اضافي مشارك ، بالكامل المؤتمر ، MSPA في عضو غير 

 

  ض ينطبق فقط عىل التسجيل والدفع المستلم قبل
ّ
 9302سبتمبر  03السعر المخف

 ي المؤتمر ، جميع المواد ،رسوم ال
 
ي ال االستقبالو الطعام المجدولة: القهوة / الشاي ، والغداء  ووجباتتسجيل تشمل التسجيل ف حيبر ُيذكر ، ما لم  بر

 ذلك.  خالف
 ي رسوم التسجيل

 
 مالحظة: العشاء وفعاليات الجولة االختيارية غبر مشمولة ف

 

 ص الواحدالمعدل للشخ أنشطة أخرى / فعاليات اختيارية اخبر 

ي  
 
 130$ مساءً  2 -مساًء  0.03. الساعة 9302نوفمبر  01العشاء الكوري التقليدي ف

ي استقبال  
 
ي للزوج / الزميل ف

 
ي إضاف  100$ 9302نوفمبر  00ترحيبر

ي  
 
ي للزوج / الزميل ف

 
 50$ 9302نوفمبر  01/01غداء إضاف

 
ي  جولة االختياريةال

 
ي ف

 
 مساءً  0مساًء إىل  9. الوقت: من 9302نوفمبر  01المدينة ف

 تشونج جاي تشون  مجرى--> ساحة كوانجهوامون   --> قرص جيونج بوكجيونج 
$60 

$ إجمال  رسوم التسجيل )مؤتمر + فعاليات اختيارية(  دوالر أمريك 

 
 .كتابة   اإللغاء عليك فيجب ، وقت أي في تسجيلك إلغاء إلى اجةبح كنت إذا: اإللغاء سياسة

 دوالر 011 بقيمة إلغاء رسوم فرض سيتم - 9102 أكتوبر 10 بحلول اإللغاء 

 .لغمب أي رد يتم لن - أكتوبر 10 بعد اإللغاء 

 

 :خاصة طلبات أي


