POZIOM 1 Formularz Zgłoszeniowy
Witam, nazywam się Barbara Baczynska. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania dotyczące
Metody Tomatisa. Proszę wypełnić poniższy formularz, zapisać go, a następnie przesłać na mój adres e-mail.
Pozwoli mi to dowiedzieć się więcej o Państwa planach rozwoju zawodowego oraz ewentualnych potrzebach.
Z niecierpliwością czekam na wiadomość od Państwa!

DANE KONTAKTOWE
Pan

Pani
Nazwisko

Data urodzenia

Imię
Nazwa firmy

Adres
Kod pocztowy | Miasto

Kraj

Numer telefonu

Telefon komórkowy

E-mail

Strona www

Numer VAT

Znajomość języków obcych

DZIALALNOSC ZAWODOWA
Wykonywany zawód

Ilość przepracowanych lat

Dziedzina zawodowa
Pani/Pana wykształcenie i ewentualne
inne dyplomy lub certyfikaty*
*kopia każdego z powyższych będzie wymagana przed rozpoczęciem szkolenia

Państwa kwalifikacje związane z jedną lub kilkoma
dziedzinami zastosowania Metody Tomatisa®*
* Tytuł i rok

Bardziej szczgółowy opis
praktyki zawodowej i zdobytego
doświadczenia

Czy mają Państwo swój
konkretny projekt związany z
Metodą Tomatisa®?
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Czy mogą Państwo opisać
aktualną działalność
podając informacje na temat
profilu swoich klientów i
wykonywanych uslug?

POZIOM 1 Formularz Zgłoszeniowy
METODA TOMATISA® I TY
Czy życzy Pani/Pan sobie
wprowadzić Metodę Tomatisa
do swojej działalności?
Czy ktoś z Państwa otoczenia
uczestniczył w sesjach Metody
Tomatisa®?
Czy chce Pani/Pan oferować
Metodę Tomatisa® w swoim
miejscu pracy/szkole?

Tak

Nie

Tak

Nie

Czy posiada Pani/Pan
obecnie klientów, którzy
mogliby skorzystać z Metody
Tomatisa®?

Tak

Nie

Jeśli tak, to prosimy podać szczegóły

Tak

Nie
Jeśli tak, to prosimy podać szczegóły

ZAMÓWIENIE
Planuje uczestniczyć w szkoleniu,
które odbędzie się w*

w terminie (data)

*Łatwy dostęp do bliższych informacji na temat szkoleń mogą Państwo znaleć w zakładce Kalendarz <link>

+

Szkolenie Poziom 1:
3 dni + podręcznik

2.900 PLN

1x

1 PACK :
1 urządzenieTalksUp® dostarczone z 1 parą słuchawek
przewodowych wraz z licencją na 2 lata**

8.350 PLN

2x

2 PACK :
2 urządzenieTalksUp® dostarczone z 2 parami słuchawek
przewodowych wraz z licencją na 2 lata**

16.700 PLN

3x

3 PACK :
3 urządzeniaTalksUp® dostarczone z 3 parami słuchawek
przewodowych wraz z licencją na 2 lata**

25.050 PLN

(netto)

9.600 PLN
(netto)

19.200 PLN
(netto)

28.800 PLN
(netto)

AKCESORIA
(Prosimy o wpisanie ilości)
BEZPRZEWODOWE

Opcja bezprzewodowa:
Dodatkowe słuchawkidostarczone w oddzielnym etui

x
BEZPRZEWODOWE

+ 6x

Opcja Grupowa:
6 słuchawek bezprzewodowych, co pozwala podłączyć
grupę 6 osób do tego samego urządzenia TalksUp®, zestaw
dostarczony w specjalnej walizce

1.250 PLN
(za parę słuchawek
cena netto)
8.000 EUR

7.020 PLN
(netto)

SPRAWDZIMY PAŃSTWA PROFIL I JAK NAJSZYBCIEJ ODPOWIEMY.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o maila na adres info@koordynacja.com .pl lub o pozostawienie wiadomości poniżej

Strona2/2

**Po 2 latach opłata licenyjna 200 EUR/rok

