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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ẨM THỰC THÀNH ĐÔ 2017 

(khởi hành từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2017) 

I/ Thông tin chung 

1. Tên doanh nghiệp  : ...........................................................................................................  

      Tên tiếng Anh  :  ..........................................................................................................  

                             Đã là hội viên          là hội viên của VINAPA 

                             Đăng ký gian hàng         Không đăng ký gian hàng 

2. Địa chỉ  :  ..........................................................................................................  

3. Điện thoại  :  ....................................................................  .....................................  

4. Fax  :  ....................................................................  .....................................  

5. Email  :  ....................................................................  .....................................  

6. Website  :  ....................................................................  .....................................  

7. Lĩnh vực kinh doanh: .......................................................................  

  :  ....................................................................  .....................................  

8. Người đại diện Doanh Nghiệp:  .............................................Chức vụ:............................... 

  Email: .................................................Di động:  .................................  

II/ Thông tin cá nhân của người tham gia trực tiếp chương trình. 

 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số hộ chiếu Thời hạn 

hộ chiếu 

Di động Email 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Chi phí ưu đãi dãnh riêng cho Việt Nam: 5.000 NDT/ 1 gian hàng chuẩn (3m*3m), 

Ban tổ chức hỗ trợ thiết kế lắp đặt gian hàng, 01 tủ đông, 01 bàn và 02 ghế, đăng ký gian 

hàng: trước 31/08/2017). 

Chi phí tham gia Đoàn: 48.900.000 triệu/ người (bao gồm chi phí vé bay khứ hồi, 

khách sạn tiêu chuẩn 4*, phòng 02 người, ăn uống, xe đưa rước đi lại theo chương trình, 

hướng dẫn viên chăm sóc đoàn). 

Thời hạn đăng ký tham gia gian hàng trước ngày 31/08/2017. 
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Thời hạn đăng ký tham gia đoàn: trước ngày 10/9/2017. Phí cọc khi đăng ký tham gia 

Đoàn: 10 triệu/ người. 

Lưu ý: 

 - Việc đăng ký của Quý doanh nghiệp được xem là chính thức sau khi VINAPA nhận 

được phiếu đăng ký và chuyển chi phí cọc số lượng người đăng ký tham gia chương trình. 

 - Doanh nghiệp thanh toán 100% chi phí/người trước ngày 18/09/2017. 

 - Trường hợp Visa bị từ chối, phí Visa vẫn tính phí và sẽ không hoàn lại. Vì bất kỳ lý do 

gì nếu doanh nghiệp muốn hủy tour sau khi được cấp Visa thì doanh nghiệp phải trả phí Visa 

và các dịch vụ đã đặt. 

 - Trường hợp tỷ giá USD có thay đổi đột biến sẽ tính phí chênh lệch, nếu có. 

Trường hợp hủy sau khi đăng ký tham gia Đoàn  

 - Phí huỷ bỏ: 50 % chi phí/người nếu Doanh nghiệp huỷ sau ngày 18/09/2017. 

- Trước ngày khởi hành 14 ngày: phí hủy đăng ký Đoàn sẽ là 100% tổng chi phí/người 

đăng ký tham gia Đoàn. Phần chi phí này Ban tổ chức sẽ bù đắp vào chi phí tổ chức Đoàn, 

dịch vụ bên đối tác, chi phí tuyên truyền quảng cáo. 

Trong trường hợp Đoàn đã khởi hành, vì bất kỳ lý do gì mà Doanh nghiệp tham dự tự tách 

Đoàn hoặc bỏ dịch vụ thì các khoản chi phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại. 

Quý doanh nghiệp vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản trước ngày 18/09/2017. Nội 

dung chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ tên đơn vị: “Đơn vị … tham gia Hội chợ Thành Đô  

tháng 10/2017”. 

Tên tài khoản: Hiệp Hội cá tra Việt Nam. 

Số tài khoản: 0111.000.199.325 Vietcombank - CN Cần Thơ. 

   ………, ngày…….tháng……năm…….. 

                    Đại diện doanh nghiệp 

                      (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Hiệp hội Cá Tra Việt Nam. 

12 Hòa Bình, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 

Mr Trần Thanh Phong, DĐ: 0907 788 798, email: tranphong20082000@yahoo.com 

hoặc Ms Bích Ngọc, DĐ: 0913 207 817, email: bngoc.vnpangasius@gmail.com 
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