Regulamin Hosted Buyers
1. Program Hosted Buyers - SlavicB2B jest organizowany przez Targi Kielce SA (dalej Organizator).
2. W ramach spotkań SlavicB2B Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwości prowadzenia
spotkań

z

partnerami

biznesowymi,

które

odpowiadają

profilowi

spotkań

SlavicB2B

w formularzu rejestracyjnym.
3. Uczestnik programu Hosted Buyers jest zobowiązany do odbycia minimum 8 spotkań F2F
w dniach 21-22.06.2022 – dla statusu VIP, oraz min 4 spotkań dla statusu Basic.
4. Kwalifikacja osób do programu Hosted Buyers odbywa się w kategoriach:
a. VIP Hosted Buyers (8 spotkań lub/i więcej) - SlavicB2B obejmuje: shuttle bus lotnisko-hotellotnisko, zakwaterowanie w hotelu Tęczy Młyn**** https://www.teczowy.com/ lub Binkowski****
https://www.binkowskihotel.pl/hotel-binkowski

lub

DAL***

https://www.hoteldal.pl/

zarezerwowanym przez Organizatora na 2 lub 3* noce, catering w trakcie wydarzenia
SlavicB2Beauty (przerwy kawowe – 2 dni, lunche - 2 dni, kolacja biznesowa -1 dzień, pomoc
tłumacza, wsparcie zespołu organizacyjnego, dostęp do listy producentów branży kosmetycznej i
farmaceutycznej, spotkania matchmakingowe z wybranymi producentami, dostęp do platformy
online z danymi o producentach). Możliwość zwiedzania fabryk kosmetycznych 23 czerwca 2022
(zapewniony jest transport, obiad, przewodnik).
b. Basic Hosted Buyers (min. 4-7 spotkania) - SlavicB2B obejmuje: catering w trakcie wydarzenia
SlavicB2Beauty (przerwy kawowe – 2 dni, lunche - 2 dni, kolacja biznesowa -1 dzień, wsparcie
zespołu organizacyjnego, dostęp do listy producentów branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
spotkania matchmakingowe z wybranymi producentami, dostęp do platformy online z danymi o
producentach, pomoc tłumacza, możliwość zwiedzania fabryk kosmetycznych).
5. Rejestracja w programie Hosted Buyers - SlavicB2B
6. Osoby aplikujące proszone są o wypełnienie załączonej Karty Kupca.
7. Przesłanie Karty Kupca nie oznacza, że osoba automatycznie zostaje zakwalifikowana do programu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia lub odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez
konieczności uzasadnienia.
9. W przypadku niewywiązania się z zasad z przyczyn leżących po stronie zakwalifikowanej jako Hosted
Buyer osoby (np. brak poinformowania o rezygnacji z udziału, brak udziału w zadeklarowanych
spotkaniach) Hosted Buyer jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora.
10. Pokój o wyższym standardzie oraz wszelkie inne dodatki niż zaoferowane należy uzgadniać
bezpośrednio z hotelem. Należność należy uregulować zgodnie z cennikiem hotelowym.

* 3 noce w przypadku zwiedzania fabryk

