KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TİPLERİ
Erke Kayıt
( 04.09.2020 ve ö esi)
Geç Kayıt
(05.09.2020 ve so rası)

Öğre i
350 TL

Standart
450 TL

Sunumlu
350 TL

450 TL

550 TL

OLAMAZ

21.08.2020 tarihi so rası kayıt iptali ve iadesi yapıl aya aktır.
"Kayıt ü reti e topla tı ateryalleri e ko fera sta su ula ildirileri IEEE
Xplore'da yayı la a giderleri dahildir. Topla tı so u da tü katılı ıları ıza
sertifika verilecektir."
Öde e Seçe ekleri:
Kredi Kartı ile Öde e : Kayıt ü retinizi 3D gü e likli e site iz üzeri de kayıt
işle leri izi ta a ladıkta so ra kredi kartı ile öde e seçe eği i seçip
işle leri izi ta a laya ilirsi iz.
Havale /EFT: Kayıt ü reti izi Ha ale/EFT ile gerçekleştir ek isterse iz o li e
kayıt for u u doldurdukta so ra " Kayıt ol e so ra öde" uto u a tıklayı ız.
Dalya Turiz






hesap ilgileri aşağıdaki gi idir:

Hesap Adı: Dalya Fuar ılık
Ba ka: Yapı Kredi Ba kası
Şu e: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220
Hesap No: 56373202
IBAN: TR43 0006 7010 0000 0056 3732 02
Öde eyi
Ha ale/EFT
ile
gerçekleştire ek
katılı ıları ızı
dekontu ferhat@dalyatur.com ail adresi e gö der eleri ö e le ri a olu ur.
Deko tu ail ile gö deril e iş kayıtlar ko fir e edil eye ektir. Ayrı a o li e
kayıt for u doldurul ada sade e ha ale/EFT öde eleri geçersiz sayıla ak
olup, katılı ılar o li e kayıtları ı ta a la a a kadar yedek listesi de yer
ala aktır. Kayıt ko fir asyo
aili o li e kayıt e öde e i ta a la ası ı
ardı da kesi lik kaza a aktır.
Ko akla a içi gele ek ola talepleri ferhat@dalyatur.com ail adresi e yazılı
olarak talep geçil esi i ri a ederiz.
Kayıt – Konaklama Sorumlusu
Ferhat Ebret - Dalya Turizm Organizasyon Hizmetleri
ferhat@dalyatur.com

