Formulário de Admissao
Através do presente solicito admissao como
❑ Membro Ordinário

❑ Membro Associado

na „ARGE Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e.V.“, a partier de
❑ 01.01.2014

❑ 01.04.2014

❑ 01.07.2014

❑ 01.10.2014

Empresa:
Rua:
Código Postal / Cidade:
País:
Email (geral):
Website (geral):
Tel. (geral):
Fax (geral):
Pessoa de contato para a
ARGE:
Email:

Como membro da ARGE desejamos um contato constante com:
❑ A Imprensa

❑ Agencia de Viagens

❑ Consumidor final

❑ Outros membros da ARGE

Reconheco os estatudos da „ARGE Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e.V.“!

___________________________________
(Local, Data)

_____________________________________
(Assinatura)

Favor enviar ao endereco abaixo, anexando uma breve descricao de suas atividades turísticas
relacionadas à America Latina:
Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e.V.
Bahnhofstraße 53, D-61118 Bad Vilbel, Fax: +49 — (0)6101 — 98 77 14, E-Mail: info@lateinamerika.org

Como se tornar membro da ARGE
(“Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika”)?
Quais atividades estão
planejadas em 2014?

Prosseguimento com o contínuo trabalho de relacoes públicas com a
imprensa.
No momento, o banco de dados compreende aprox. 300 enderecos na
Alemanha, Austria e Suica.
Seminários para agentes de viagem
Gütesiegel „Lateinamerika-Experte“ para agentes de viagem
Ampliação de „Website“ própria na Internet www.lateinamerika.org
Participacao em 8-10 feiras para o público.
Revista “América Latina”, editada em março 2014

Quem pode ser tornar
membro?

Qualquer pessoa física ou empresa que tenha interesse no fomento do turismo para
a América Latina.

Quais sao as modalidades
de sócios?

„Membros Ordinários“ e „Membros Associados“.
Os „Membros Associados“ sao em primeira linha firmas e organizacoes
latinoamericanas sem representacao na Alemanha. Este tipo de sócio está liberado
da participacao em reunioes dos membros e nao tem direito a voto.

Qual o custo para se
associar?

O valor se compoe de uma taxa de associacao e custos para atividades
promocionais, que visam a realizacao dos objetivos da associacao. O valor é
estabelecido durante uma reuniao dos associados.
Para o período 2014, os custos sao os seguintes:
Membros Ordinários:

Membros Associados:

Taxa de associacao
Taxa para atividades
promocionais
Total

Taxa de associacao
Taxa para atividades
promocionais
Total

EUR

150,-

EUR
EUR

1.280,1.430,-

EUR

150,-

EUR
EUR

960,1.110,-

Se a entrada na associação ocorreu durante o ano, a taxa de contribuição terá que
ser paga por completo e a taxa de Patrocínio proporcionalmente. Todos os membros
tem a possibilidade de participar das atividades da associacao a custos reduzidos ou
sem custos adicionais.
Qual o procedimento para
se candidatar a membro?

O formulário de admissao deve ser preenchido e enviado à „ARGE Lateinamerika“,
junto com uma curta descricao de suas atividades relacionadas ao turismo
latinoamericano. O conselho decide sobre a admissao. Após a aceitacao, o membro
a se associar recebe uma fatura. O novo sócio é oficialmente considerado membro
após o pagamento dessa primeira fatura.

