
Γιατί να γίνω µέλος του

� Για να παρακολουθώ

� Για να συµµετέχω σε

� Για να λαµβάνω το

εξελίξεις του κλάδου

� Για να δικτυώνοµαι µε

συνεργασίες 

� Για να συµµετέχω σε

� Για να µπορώ να απολ

� Για να κερδίζω έξτρα

µέλη του 

� Για να ενισχύσω τη φωνή

µου 

� Για να µπορώ να προτείνω

συµµετέχω στις δράσεις

� Για να έχω τη δυνατότητα

είτε ως απλό µέλος

µετακινούνται για το

Επωνυµία:_______________________________________________________

Υπεύθ. Επικοινωνίας: ______________________________________________

Υπεύθ. Επιστήµονας:______________________________________________

Αρ.Αδείας:_______________

∆ιεύθυνση:____________________________________________________

Email: _________________

Τηλέφωνο:____________

 
H αίτηση αποστέλλεται συµπληρωµένη

info@seame.gr ή στο fax 2103811036. 

συνοδεύεται από την κατάθεση

ΣΕΑΜΕ στην Alpha Bank IBAN GR03 0140 7

 

 

     

info@seame.gr 

µέλος του ΣΕΑΜΕ: 

παρακολουθώ σεµινάρια και να εξειδικεύοµαι στο επάγγελµά

συµµετέχω σε ενηµερωτικές ηµερίδες 

λαµβάνω το newsletter του ΣΕΑΜΕ και να µαθαίνω πρώτος

κλάδου µου 

δικτυώνοµαι µε τους συναδέλφους µου και να δηµιουργώ

συµµετέχω σε καινοτόµα προγράµµατα που στηρίζει ο ΣΕΑΜΕ

να απολαµβάνω τα παραπάνω προνόµια πιο οικονοµικά

έξτρα εκπτώσεις από συµφωνίες που κλείνει ο ΣΕΑΜΕ

ενισχύσω τη φωνή του κλάδου µου και να ισχυροποιηθεί το

να προτείνω λύσεις- νέες ιδέες που εισακούγονται

στις δράσεις του ΣΕΑΜΕ. 

δυνατότητα να συµµετάσχω στο ∆.Σ. είτε ως εκλεγµένο

µέλος. (Τα µέλη των ∆.Σ. που εδρεύουν εκτός Αθηνών

για το ∆.Σ. δωρεάν µε έξοδα του συνδέσµου) 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

______________________________________________

: ______________________________________________

:______________________________________________

_________________________________________________

____________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

αποστέλλεται συµπληρωµένη µαζί µε το αντίγραφο της Άδειας

 fax 2103811036. Για να είναι έγκυρη η αίτηση

κατάθεση της ετήσιας συνδροµής   στον λογαρια

 Alpha Bank IBAN GR03 0140 7000 7000 0200 2014 243.

 

επάγγελµά µου 

πρώτος τις 

δηµιουργώ στρατηγικές 

στηρίζει ο ΣΕΑΜΕ 

πιο οικονοµικά  

κλείνει ο ΣΕΑΜΕ για τα 

ισχυροποιηθεί το επάγγελµά 

ύγονται και να 

εκλεγµένο µέλος , 

εκτός Αθηνών 

______________________________________________  

: ______________________________________________ 

:______________________________________________ 

___________ 

____________________________________________ __ 

_________________________________________ 

_________________________________________ _ 

της Άδειας στο email 

αίτηση χρειάζεται να 

ογαριασµό του 

000 7000 0200 2014 243. 

 

2103811036 


