HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAM DỰ
CHƯƠNG TRÌNH BUSINESS SUMMIT 2018
Cuối cùng 2 ngày đào tạo tuyệt vời cùng Blair Singer và các chuyên gia hàng đầu cũng đã đến!
Một lần nữa xin trân trọng chúc mừng đến với chương trình BUSINESS SUMMIT 2018. Một
sự kiện được mong đợi nhất trong năm 2018.
Ban tổ chức xin phép gửi đến bạn "Hướng dẫn và thủ tục để tham dự chương trình" bên
dưới. Hãy chuẩn bị và thu xếp thời gian để có mặt đúng giờ nhé!

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GỬI XE

CHECK - IN

Thứ 4, ngày 02 tháng 05 năm 2018 | 08h00 – 18h00
Thứ 5, ngày 03 tháng 05 năm 2018 | 08h00 – 18h00
- Tại trung tâm hội nghi Capella Parkview Số 3 Đặng Văn Sâm, P.9, Phú
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Bản đồ khu vực xem TẠI ĐÂY
- Tại các cổng sẽ có người của BTC hướng dẫn anh/chị.
Tại trung tâm hội nghị Capella Parkview
- Thời gian bắt đầu làm thủ tục checkin : 07:30 AM
- Anh chị vui lòng đem theo VÉ ĐIỆN TỬ & THƯ MỜI hoặc TIN NHẮN
(Anh/Chị cần xếp hàng và tôn trọng những học viên khác để công tác Checkin diễn
ra được nhanh chóng)
Lưu ý: Đúng 9:00 AM, BTC sẽ đóng cửa và không nhận thêm học viên.

VÒNG TAY,
TÀI LIỆU,
BÚT VIẾT,
VỞ GHI

- Tài liệu sẽ được phát khi checkin.
- Quý khách sẽ được checkin và đeo vòng đeo tay
- Chỉ khi học viên có VÒNG TAY CHECK IN mới được phép vào hội
trường (Vòng tay sẽ được BTC cung cấp sau khi check in)
Lưu ý: Để kiểm soát được số lượng học viên tham dự, BTC yêu cầu anh/chị LUÔN
đeo vòng tay đã được nhận trong suốt thời gian có mặt tại hội trường.
“Vòng có thể hư, nhưng không được mất”, nếu trường hợp mất vòng đeo tay, vui
lòng nộp lệ phí 100,000đ để được cấp lại

CHUẨN BỊ
MANG
THEO

- Nhiệt độ phòng luôn mức 21 C 2R C. Anh/Chị chuẩn bị áo khoác, khăn
choàng nếu cần thiết.
- Mang theo đủ chi phí để ăn uống và sinh hoạt (với những anh/chị xa) cho 2 ngày
học.
- Mang theo chai hoặc bình đựng nước uống. Tại chương trình sẽ luôn cung cấp
nước cho Anh/Chị tại một bình nước lớn

VÀO CỬA

- Bạn phải có vòng đeo tay mới được vào cửa.
- Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị ghi hình hay máy quay phim, máy ghi âm trong
hội trường. Nếu phát hiện, chúng tôi có quyền thu ngay lập tức và sẽ trả lại khi kết
thúc khóa học.

HỖ TRỢ
TEAM

- Cần bất kR sự trợ giúp nào trong khóa học: Hãy đặt vấn đề với bất kR thành viên
nào của Deveerich TEAM (Thành viên mặc áo màu đen, có in Logo
Deveerich) hoặc gọi số: 0909 571 799

KẾT NỐI

- Với mong muốn tạo môi trường học tập hiệu quả và đặc biệt là việc KẾT NỐI
giữa các thành viên trong lớp với nhau. Anh Chị mang theo name card để giao lưu
và kết nối.

Xin chúc anh/chị có 2 ngày học tuyệt vời cùng nhiều kiến thức bổ ích! Hẹn gặp bạn tại chương
trình.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0909 571 799 - Email: deveerich@gmail.com

Deveerich team! trân trọng,

