Szanowni Państwo,
W trosce o utrzymanie relacji z naszymi Partnerami na jak najwyższym poziomie, pragniemy, aby informacje kierowane do
Członków GOT trafiały bezpośrednio do osób zainteresowanych, w tym zwłaszcza do kierownictwa Państwa firmy oraz
pracowników w kluczowych działach. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza
aktualizującego Państwa dane kontaktowe. Przypominamy również, iż zgodnie z regulaminem członkostwa w GOT, członkowie
zobowiązani są do aktualizowania danych kontaktowych w Stowarzyszeniu. Kończący się rok, niosący ze sobą wiele zmian, to
idealna okazja, by zrealizować to zadanie tak, byśmy mogli pozostać w stałym kontakcie. Formularz prosimy przesłać w formie
skanu do Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej na adres e-mail: got@visitgdansk.com.

Nazwa Członka GOT ……………………………………………………………………………………………….
adres (ulica, kod pocztowy, miasto) …………………………………………………………………………………………....
strona www ……………………………………………………………………………………………………………………….
kontakt (tel., e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………...

Dane osoby wyznaczonej do reprezentacji w GOT
(osoba decyzyjna, która będzie uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków GOT, brać udział w głosowaniach oraz wyznaczać ewentualne
zastępstwo)

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………...
Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………...
telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane Członka GOT do wystawienia not księgowych
Nabywca
(pełna nazwa firmy/spółki/właściciela podmiotu wraz numerem NIP)

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………....
NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Odbiorca
(pełna nazwa podmiotu, członka GOT, którego dokument będzie dotyczył, uzupełnić jeśli dane inne niż nabywcy)

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres e-mail do wysyłki not księgowych ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail do wysyłki biuletynów, newsletterów, informacji od GOT
(częstotliwość wysyłek: biuletyn prawny 2/m-c, biuletyn dla członków GOT 1/m-c, newsletter turystyczny 2/m-c, newsletter biznesowy 1/m-c)

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail do wysyłki ankiet, badań i formularzy raportowych
(na potrzeby statystyk i badań branży prowadzonych przez GOT i Gdansk Convention Bureau)

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………..
data, miejsce

..…………………………
podpis, pieczęć firmowa

*w przypadku kolejnych zmian danych, uprzejmie prosimy o aktualizowanie informacji w formularzu i przesyłanie ich na bieżąco
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