2017 Formulário de inscrição para o Fresh Summit

Prazo para
inscrições antecipadas
6 de outubro de 2017

Convenção e exposição internacional da Produce Marketing Association
De 19 a 21 outubro de 2017 • Ernest N. Morial Convention Center • New Orleans, Louisiana EUA
Telefone: +1 (302) 738-7100 Fax: +1 (302) 738-6685 www.freshsummit.com solutionctr@pma.com
Desconto para inscrições em grupo. Empresas que estejam trazendo mais de 5 participantes
pagantes (de qualquer tipo de inscrição) receberão um desconto de US$90 em cada passe
de acesso total. As inscrições devem ser enviadas em conjunto.

Marque aqui se esta for sua primeira vez comparecendo ao Fresh Summit.
Marque aqui caso o dado de contato seja novo.
Marque aqui se você faz parte do Projeto Carreiras Alumni.

Dados do inscrito (escreva de forma legível ou digite)
Nome Primeiro

Sobrenome

Cargo
Empresa
Endereço
(Um endereço é necessário para o envio antecipado do crachá. Caixas postais não serão aceitas).

Cidade

Estado/Província

CEP/Código Postal
Telefone (

País
)

Fax (

(Código de área)

)
(Código de área)

Celular (

)
(Código de área)

Email
Marque aqui se você deseja que seu crachá seja enviado. O registro deve ser recebido até o dia 15 de setembro de 2017 e conter um endereço para envio
nos EUA.
Clique aqui para remover seu telefone e email da lista de divulgação dos participantes do evento.
Clique aqui para remover completamente seus dados da lista de divulgação dos participantes do evento.

Escolha a categoria de fornecedor para seu crachá (apenas uma):
Suprimentos agrícolas

Instituição educacional

Distribuidor de serviços de alimentação

Fornecedor de produtos não agrícolas

Estudante

Agente comercial

Equipamento/máquinas

Operador de serviços de alimentação

Materiais para embalagem

Provedor de tecnologia

Serviços de negócios

Exportador

Agricultor-Expedidor/Processador

Revendedor de produção

Mídia especializada

Consultor

Comprador floral

Importador

Organização promotora

Transporte/logística

Distribuidor

Fornecedor floral

Fornecedor de produtos/serviços
para o setor

Varejista

Atacadista

Indicado por:

Dados do contato principal - Preencha esta seção caso o crachá e correspondências devam ser enviadas para um contato ao invés
do próprio inscrito.

Nome Primeiro

Sobrenome

Cargo
Empresa
Endereço
(Um endereço é necessário para o envio antecipado do crachá. Caixas postais não serão aceitas).

Estado/Província

Cidade
CEP/Código Postal
Telefone (
Celular (

(Código de área)
(Código de área)

País
)

Fax (

(Código de área)

)

)

Email

Ver reverso

Prazo para inscrições antecipadas: 6 de outubro de 2017

Taxas de inscrição

[17CONV]

Inscrição antecipada até 15 de setembro

Inscrição após 15 de setembro

Não membro

Membro da PMA

Membro da PMA

Não membro

Center for Growing Talent by PMA
Padrão

US$995

US$1,495

US$1,195

US$1,795

Operador de serviços alimentícios/varejista

US$555

US$655

US$555

US$655

Floral

US$830

US$1,245

US$995

US$1,495

Passe apenas para a feira (VIS)

US$730

US$1,095

US$875

US$1,315

*Tour de produção de varejo (RETAIL)

US$195

US$295

US$215

US$325

*Ingressos para a recepção de boas-vindas (WELCOME)**

____ @US$85 Cd (Cada)

____@U$85 Cd (Cada) ____@US$130 Cd (Cada)

____ @US$130 Cd (Cada)

Center for Growing Talent by PMA
5km - Corrida para o Talento [17RACE2]

Sexo:

Feminino

US$40
Data de
nascimento:

Masculino

mês

/

dia

US$40

US$40

/

ano

Tamanho de camiseta:

XS

US$40
M

S

L

XL

Nome da equipe:
*Café-da-manhã do Women’s Fresh Perspectives
(vagas limitadas aos 525 primeiros inscritos) (WOMEN)

US$125

US$200

US$100

* Deve acompanhar uma inscrição para o Fresh Summit.
** Apenas entradas adicionais. Deve acompanhar registro para vendas com antecedência.
A recepção de boas vindas está inclusa nas entradas de acesso completo.

US$250

TOTAL: $

Uma confirmação será enviada por e-mail ou fax dentro de 5 dias úteis após a data de recebimento da inscrição pela PMA. Caso não receba sua confirmação
dentro de 5 dias úteis, entre em contato com o centro de soluções da PMA através do número +1 (302) 738-7100, ou e-mail solutionctr@pma.com.

Método de pagamento

(Apenas os formulários de inscrição acompanhados de pagamento serão processados - não é enviada cobrança)

Cheque empresarial (não enviar por fax)
Os cheques devem ser nominais à PMA. Somente em
dólares americanos e de bancos nos EUA.

MasterCard

VISA

American Express

Política de cancelamento: A PMA emitirá um reembolso total, com exceção
de uma taxa de processamento de US$75 para solicitações por escrito e crachás
(se enviado) recebidos até 6 de outubro de 2017. A PMA não emitirá reembolsos
após 6 de outubro de 2017.

Conta no:

/

Data de Validade:

Titular do cartão:

(Imprima)

Nome do funcionário do titular:

(Imprima)

Assinatura do titular do cartão:

DÚVIDAS?

Ligue para +1 (302) 738-7100

Envie este formulário por fax para:
Fax: +1 (302) 738-6685

Por correspondência para:
Produce Marketing Association
P.O. Box 6036
Newark, DE 19714-6036 EUA

Por entrega registrada para:
Produce Marketing Association
1500 Casho Mill Road
Newark, DE 19711 EUA

APENAS PARA USO DA PMA
CÓDIGO:

DATA:

ID DO MESTRE:

ID DO CONTATO:

PEDIDO:

AMT PD:

APR/CK:

RECEBIDO POR:

VERIFICADO POR:

