FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie "MARKA SUKCESU"
prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie nam podpisanego dokumentu
dostępnego na adres rejestracja@markasukcesu.pl lub listownie:
Brandsoul - doradztwo marketingowe, ul. Harmonia 9/6, 62-020 Zalasewo,
z dopiskiem "marka sukcesu".
Wypełniając formularz zgłoszeniowy nie zobowiązują się Państwo do podjęcia
współpracy z Opiekunem marki, a jedynie wyrażają swoje zainteresowanie
poznaniem warunków i możliwości współpracy
DANE FIRMY:

NAZWA FIRMY:

ADRES FIRMY:

NIP:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DECYZYJNEJ:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:

STRONA WWW:

ADRES E-MAIL:

TELEFON KONTAKTOWY:
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PYTANIA:

Chcę zgłosić udział ﬁrmy w programie, gdyż pragnę (zaznacz wybrane punkty):
a. zwiększyć sprzedaż produktów/usług
b. zwiększyć efektywność pracy/produkcji/działań marketingowych/działań
sprzedażowych
c. zwiększyć motywację zespołu
d. poprawić jakość obsługi Klienta
e. rozszerzyć działania ﬁrmy terytorialnie
f. wdrożyć na rynek nową usługę/produkt
g. znaleźć pomysł na realizację/promocję nowatorskich rozwiązań
h. poszukać wsparcia w bieżącym zarządzaniu marketingiem i sprzedażą ﬁrmy
i. poszukać ﬁrmy do bieżącej obsługi ﬁrmy w zakresie marketingu i sprzedaży
j. Inna (jaka):

Jestem zainteresowany/a uczestnictwem w programie na zasadzie:
a. Natychmiastowego kontaktu Opiekuna Marki w celu umówienia się na spotkanie
b. Uczestnictwa w „miesiącu otwartym” dla ﬁrm, w dniach od 1.10.2022-31.10.2022
Dlaczego to właśnie Twoją ﬁrmę powinniśmy wybrać do uczestnictwa w programie?
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Dlaczego to właśnie Twoją ﬁrmę powinniśmy wybrać do uczestnictwa w programie?

Proszę zaznaczyć punkty wymienione poniżej na znak, że zgadzają się Państwo
z ich treścią.
a. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej ﬁrmy na cele
programu "Marka Sukcesu".
b. zgadzam się na przesyłanie informacji o projekcie na wskazany w formularzu
adres e-mail.
c. akceptuję zasady i regulamin programu "Marka Sukcesu".

Data i podpis osoby upoważnionej

Pieczątka ﬁrmowa
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