Visas 5. Latvijas
Pasākumu foruma
aktivitātes Liepājā

Norises dienu skaits
Norises datums

Latvijas pasākumu
Tikai 1. pasākumu
mūziķu skate 2019 un
industrijas konference
LaPPA gada balvas 2018
LaPPA kvalitātes zīmes
“Kad pasākums kļūst par
pasniegšanas ceremonija
2019 saņēmēju
Notikumu”
izziņošanas pasākums

4 dienas

1 diena

1 diena

1 diena

19. līdz 22. marts

19. marts

20. marts

21. marts

no plkst. 11.00

plkst. 19.00

plkst. 19.00

130,00 €

80,00 €

15,00 €

20,00 €

110,00 €

80,00 €

15,00 €

20,00 €

90,00 €

80,00 €

15,00 €

20,00 €

70,00 €

80,00 €

15,00 €

20,00 €

150,00 €

120,00 €

20,00 €

20,00 €

130,00 €

120,00 €

20,00 €

20,00 €

110,00 €

120,00 €

20,00 €

20,00 €

90,00 €

120,00 €

20,00 €

20,00 €

Līdz 1. martam
Jauns dalībnieks
Līdz šim apmeklēti
1 – 2 LPF pasākumi
Līdz šim apmeklēti
3 – 4 LPF pasākumi
Līdz šim apmeklēti
5 – 7 LPF pasākumi
Pēc 1. marta
Jauns dalībnieks
Līdz šim apmeklēti
1 – 2 LPF pasākumi
Līdz šim apmeklēti
3 – 4 LPF pasākumi
Līdz šim apmeklēti
5 – 7 LPF pasākumi
Cits:
Rēķinu manuāla korekcija, serviss, datu apstrāde (viens LPF dalībnieks)

27,00 €

Pusdienas pasākuma norises vietā (viena ēdienreize)

5,00 €

*Cenas norādītas bez PVN
Šeit noteiktā 5. Latvijas Pasākuma foruma dalības maksa ir spēkā tad, ja dalībnieks reģistrējies foruma rīkotāju noteiktajā kārtībā,
termiņos un savlaicīgi veicis elektroniskā priekšapmaksas rēķina apmaksu. Pasākumu foruma rēķini tiek ģenerēti automātiski
reģistrācijas sistēmā Beatris un tos nav iespējams iesniegt citādā veidā.
Par atsevišķu samaksu iespējams pārveidot vai mainīt rēķinu saturu – ja tas nepieciešams, lūgums sazināties ar Jeļenu Zēmeci –
jelena@untitled.lv
DALĪBAS MAKSĀ IEKĻAUTS:
1) Dalība foruma paneļos un lekciju apmeklējums pēc izvēles;
2) Identifikācijas karte, izdales materiāli un kafijas pauzes;
3) Foruma programmā izziņoto ārpuslekciju aktivitāšu apmeklējums;
4) Foruma reģionālās dienas apmeklējums;
5) Sertifikāts par pasākuma apmeklējumu, ko izdrukāt pēc pasākuma.
DALĪBAS MAKSĀ NAV IEKĻAUTS:
1) Nokļūšana uz/no Pasākuma foruma norises vietas;
2) Nakšņošanas izdevumi;
3) Pusdienas (pusdienu piedāvājums pieejams par atsevišķu samaksu reģistrācijas laikā);
4) Papildus reklāmas un aktivizāciju izmaksas;
5) Izvēles kultūras programmas izmaksas (ar forumu nesaistītu kultūras pasākumu apmeklējums).

