
Назва компанії (або ПІБ фізичної особи):
1

3

Анкета для учасників   
Будь ласка, заповніть наступні графи анкети:

2
Повна поштова адреса та поштовий індекс:

Повне ім’я (ПІБ) учасника №1   

Повне ім’я (ПІБ) учасника №2   

Повне ім’я (ПІБ) учасника №3 

Посада: 

Посада: 

Посада 

Будь ласка, додайте скан зображення дійсних документів, що підтверджують особи 
учасників або документів компанії: 
Відповідальна особа  (ПІБ)  Номер телефону

Номер телефону (Whatsap чи Viber) Електронна адреса

4

Будь ласка, надішліть цю форму (заповнену) 
електронною поштою contact@uaay.com 
Телефон(Whatsapps and Viber) : 
+38 (098)-886-93-67; +38 (063)-862-49-38
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 Українська компанія/Фізична особа
Загальна сума для 1 компанії (1 особи): 5000 UAH
За додаткового учасника: 1000 UAH
* Ціна зі знижкою_______________

Чи є Ви або Ваша компанія:
Асоціацією, Організацією, закладом, що має відношення до 
Аюрведи чи Йоги?
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Веб-сайт Вашої компанії:

Інформація про Вашу компанію для банерів, каталогів та медіа:

7   Номер телефону

e-mail
Відповідальна особа:

Коротко опишіть Вашу компанію, продукт чи послугу (у полі нижче): 
Зверніть увагу, що саме ця інформація буде використана для банерів, каталогів та медіа

Позначки, коментарі, пропозиціЇ:

Тільки для офіційного використання 

Confirmed

Hard copy invitation sent

Documents received

Soft copy invitation sent

Invoice or payment gateway sent Payment received

Short falls

Track sent invitation

Stall booked and preparation done Accomodation and fooding Gifts and momentos

B2B meetings arranged Seminar lecture etc. arrangements 

Pre arrival check list, dress,visa,etc

8 Будь ласка, додайте логотип Вашої компанії та фотографії у високій якості:
9 Чи маєте бажання провести презентацію Вашої компанії чи певної теми?
Якщо так, будь ласка, надайте подробиці:

Reception Post event arrangements

10

Programme
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