
26 вересня 2019, 18:00 год
АРТ-ПРИЧАЛ, вул. Набережно-Хрещатицька, річка Дніпро, причал №2, Київ, 02000

Давайте святкувати в баварському стилі!
На вас чекає оригінальне баварське свято з національною музикою, смачними гастрономічними 
делікатесами, баварським пивом у традиційних баварських кухлях та різноманітною 
розважальною програмою.

Також серед наших учасників ми проводитимемо конкурс на найкращий баварський костюм: 
наприкінці вечора ми оберемо найкращий жіночий і чоловічий народні баварські костюми!

Будь ласка, скористайтеся можливістю забронювати квитки на AHK-Октоберфест 2019!
Останній термін подачі заявок – 23.09.2019 року. 
Тому чекаємо на Ваші заявки щодо участі вже зараз!

До зустрічі на AHK-Октоберфест 2019!

Ми дякуємо нашим спонсорам за їхню дружню підтримку!

Долучайтесь і Ви! Станьте партнером AHK-Октоберфесту 2019!



ОБОВ‘ЯЗКОВА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У

AHK-Октоберфесті 2019
у четвер, 26 вересня 2019 року, з 18:00 год.

 Просимо Вас надсилати Ваші заповнені та завірені підписами заявки до 
17.09.2019 на електронну адресу event@ukraine.ahk.de!

Я підтверджую участь наступних осіб як учасників у AHK-Октоберфесті 2019 і беру на себе 
зобов’язання сплатити відповідну суму організаційних внесків:

Це свято проводиться ТОВ „ДЕінтернаціональ“ за дорученням Німецько-Української промислово-
торговельної палати. Організаційний внесок за виставленим рахунком слід переказати на банківський 
рахунок ТОВ „ДЕінтернаціональ“. Просимо Вашого розуміння, що оплата готівкою з правових причин не 
дозволяється, як і повернення коштів після вже здійсненного переказу.

Рахунок на оплату та звітна документація мають бути виставлені на наступне прізвище:

Фірма
(назва, код ЄДРПОУ) або 
якщо фізична особа  
(код ІПН)

Банківські реквізити:

До заявки слід додати копію свідоцтва про державну реєстрацію Вашої компанії і копію свідоцтва про реєстрацію платника податку.

E-Mail:

Телефон:

Підпис, дата

Замовлення вхідних квитків на AHK-Октоберфест 2019

Фірми — члени AHK Ukraine Фірми — не члени AHK Ukraine

Учасник Ціна, грн  
(з ПДВ)

Загальна 
кількість 
учасників

Учасник Ціна, грн  
(з ПДВ)

Загальна 
кількість 
учасників

1 особа 1 728,00 1 особа 2 280,00

Фірмовий стіл
(8 місць) 12 960,00 Фірмовий стіл

(8 місць) 17 376,00
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