Rezervarea unei încăperi de întrunire la sediul nostru din Londra
Opțiuni privind încăperile de întrunire:
Lavender și Helichrysum
• Acest încăperi pentru întruniri pot fi utilizate ca un spațiu unic de mari dimensiuni sau pot fi
separate în 2 spații mai mici cu un perete despărțitor.
• Helichrysum este echipată cu un sistem audio/video (AV) pentru prezentări etc.
• Vă recomandăm să rezervați Lavender pentru demonstrații mai mici privind produsele etc.
Clary Sage
• Această încăpere pentru întruniri se află în colțul etajului și este echipată cu un sistem audio/video
(AV).
Când pot rezerva o întrunire?
• Rezervările sunt acceptate de la 1 aprilie 2016 și pot fi efectuate cu până la 3 luni în prealabil.
• Luni, miercuri – vineri 09:00 – 17:00
• Marți și joi 09:00 – 17:00 iar apoi 17:00 – 22:00
• Ultima întrunire poate începe la 20:00 și se poate încheia la 21:45.
• Rezervările la sfârșit de săptămână sau la alte ore pot fi efectuate prin aranjamente prealabile cu
echipa de vânzări.
Cum pot rezerva o întrunire?
• Trimiteți un e-mail la UKbookings@youngliving.com pentru a solicita o rezervare, indicând data și
ora, tipul de întrunire pe care îl organizați și numărul estimat de participanți. După verificarea
disponibilității încăperii corespunzătoare, vi se va face rezervarea și veți primi un e-mail care include
confirmarea, un contract de rezervare pe care să-l semnați și alte informații pentru dumneavoastră și
participanți.
• Trimiteți-ne o listă completă cu participanții dumneavoastră la aceeași adresă de e-mail cu cel puțin
o săptămână înainte de întrunire.
Ce fel de întrunire pot organiza?
• Încăperile pentru întruniri vă for oferi șansa de a organiza întruniri/cursuri de instruire despre
produsele sau afacerea Young Living.
Există o limită referitoare la numărul de întruniri pe care îl pot rezerva?
• Nu. Dorim totuși să avem o atitudine echitabilă față de toți distribuitorii și să încercăm să oferim
tuturor șansa de a organiza o întrunire la sediul nostru.
Pot rezerva o întrunire obișnuită?
• Dacă doriți să organizați o întrunire obișnuită la sediul nostru, contactați directorul dumneavoastră
de vânzări la nivel național.
Există taxe aplicate pentru rezervarea unui spațiu pentru întrunire?
• Distribuitorii sunt încântați să vă rezerve încăperile noastre pentru întruniri, în mod gratuit, pentru
evenimentele și întrunirile Young Living. Prin urmare, vă rugăm să nu aplicați taxe participanților
pentru participarea la întrunirea dumneavoastră. Oricare costuri suplimentare care apar, ca de

dsga
exemplu, pentru documentație, deplasări etc., trebuie să fie acoperite de organizatorul/participanții la
întrunire.
Young Living își rezervă dreptul de a aplica taxe distribuitorilor pentru participarea la întruniri
organizate în cadrul companiei.

