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РЕГИСТРАЦИЈА
Начин на

...
Надомест за учество на обука „Ефективен Б2Б маркетинг“
изнесува 1.200 денари по учесник.* Уплатата за правни лица
се врши со фактура, за физички лица преку трансакциона
сметка. Фондација БСЦ Битола не е даночен обврзник.

Ве молиме, Вашето присуство да го потврдите со уплата** на
долната сметка најкасно 3 дена пред почетокот на обуката

Банкарски податоци:
Фондација Бизнис Старт ап Центар - Битола
Прокредит Банка АД Скопје , Македонија
Жиро сметка број: 380 67 696 450 01 18
Адреса:
Фондација Бизнис старт ап центар Битола
– Бизнис Инкубатор
Крушево бб, 7000 Битола
Република Македонија

5Пет
ЛЕСНИ
ЧЕКОРИ
лесни
чекориДА
даСЕ
се ПРИЈАВИТЕ
регистрирате
1. Телефонски
047/23 67 63
или 047/22 02 03

2. On-line
Пријавете се на нашата веб страна
www.bscbitola.org

3. Преку E-mail
j.stalevski@bscbitola.org
Прикачете ја пријавата за обуки

4. По факс
047/22 02 03
Испратете ни ја вашата пополнета
пријава за обуки

5. Директно во нашата
канцеларија
Бизнис Инкубатор
ул Крушево бб, 7000 Битола

Цел на дознака: Обука за ефективен Б2Б маркетинг

* Цената на чинење на обуката е по учесник, во група од 15 лица. БСЦ Битола го задржува правото на
одложување и комбинирање на термините во случај на недоволно пријавени учесници. Во случај на поголем
број пријавени кандидати БСЦ Битола го применува принципот „first come – first served“ (прв дојден - прв
услужен).
** Во политиката на работа на БСЦ нема исклучоци при плаќањето на надоместок за учество доколку
лицето отсуствува на дел од обуката или е претставник од здружение на граѓани.
Без разлика на наичинот на регистрација, ве молиме реагирајте веднаш со уплаќање на котизацијата за
учество, бидејќи местата се ограничени. За откажувања и замени ве молиме почитувајте ги нашите
политики. Доколку ја откажете Вашата пријава 3 дена пред почетокот на обуката, ќе ви ги вратиме вашите
уплати со -10% задршка поради административни трошоци. После тој период вашата уплата е предмет на
целосна задршка со тоа што можете да ги искористите за следна обука по ваша желба. Исто така, имајте на
ум дека доколку се пријавите, и не го откажете навреме вашето место, сеуште сносите одговорност за
уплата. Замени за обуките се достапни во секое време.
“Оваа обука е овозможена благодарение на дарежливата поддршка на Американскиот народ преку
Американската агенција за меѓународен развој (USAID). Содржината е во одговорност на БСЦ Битола и не
ги одразува погледите на USAID и Владата на САД.“

