
                                                                                                                  

SALAMON CONSULTING, 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 65A, tel. 087/5650099, fax 087/5633400 
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MIEJSCE SPOTKANIA Cena netto os 
Stawka 

VAT 

Liczba 

 osób 

KIERUNEK EFEKT 2018 

Czyli najskuteczniejsze techniki, metody i narzędzia zarządzania sprzedażą własną i firmową 

Gliwice 01.03.2018 
793*/693**/493***/ 397 /2070! 

23% 
 

* koszt udziału za 1 os ** koszt udziału za 1 osobę w przypadku udziału 2 osób z firmy *** koszt udziału za 1 osobę w przypadku grup od 3 osób  

 koszt udziału za 1 osobę w przypadku udziału grup od 10 osób 

! Podstawowy koszt szkolenia bez dofinansowania Programu Rozwoju Sprzedaży.  

 

NIE INTERESUJE MNIE BYCIE PRZECIĘTNYM HANDLOWCEM 
 

Poznań 28.03.2018 
786*/686**/486***/ 350 /2070! 

23% 
 

* koszt udziału za 1 os ** koszt udziału za 1 osobę w przypadku udziału 2 osób z firmy *** koszt udziału za 1 osobę w przypadku grup od 3 osób  

 koszt udziału za 1 osobę w przypadku udziału grup od 10 osób 

! Podstawowy koszt szkolenia bez dofinansowania Programu Rozwoju Sprzedaży.  

NAZWA USŁUGI Cena netto  
Stawka  

VAT 

Liczba 

 sztuk 

WIRTUOZ SPRZEDAŻY* 
Szkolenie audio 

998/399,20**    23%  

*  Część I z prawem do wykorzystania do maksymalnie 20 licencji **Cena promocyjna obowiązująca do 31.03.2018 

NAZWA USŁUGI Cena brutto 
Liczba 

 sztuk 

ZAJEFAJNI KLIENCI BORSUCZKI 
Książka 

60  

Powyższą kwotę przekazujemy na konto Salamon Consulting: ALIOR BANK 02 2490 0005 0000 4500 8705 8812 w terminie nie późniejszym 
niż 10 dni przed spotkaniem. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 10 dni przed spotkaniem, wpłaty traktowane są jako 
odstępne. 

 

 
Klauzula poufności 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, technologicznych lub innych, ujawnionych w związku 
z wykonaniem usługi, w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie 
prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej), oznaczonych jako poufne lub w inny sposób zastrzeżone, wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany, jako poufne lub prawnie zastrzeżone lub, jeżeli takie materiały/informacje są niewątpliwie poufne z natury („Informacje Poufne”). 
Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie informacji pracownikom podmiotu zobowiązanego do 
zachowania tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania 
poufności. 
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Data Podpis Pieczęć firmy 

 
Informujemy o możliwości monitorowania usługi realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Nazwa firmy   

Adres firmy  NIP  

Tel.  e-mail  

Imię i nazwisko: Stanowisko: 

1.   

2.   

3.  

http://www.salamon.pl/
http://www.facebook.com/salamonconsulting

