Oferta especial – Associação estendida
Formulário e Taxas de Inscrição Internacional 2012-2013
(Não para membros canadenses)
13625 Bishop’s Drive
Brookfield, Wisconsin 53005-6607
Ligação gratuita: 800.228.6332
Local: +1.262.789.1880
Fax: 262.789.6977

Caso tenha dúvidas, ligue para um Representante de Atendimento aos Membros no número
+1-262-789-1880
O signatário está ciente e concorda que a participação na NFDA está condicionada à aderência à
Constituição da NFDA, Regulamento e Código de Conduta Profissional. Violações destes podem resultar
em medidas disciplinares impostas pela NFDA, incluindo, entre outros, cancelamento da associação.
O prazo é até 31/12/13 (apenas para novos membros).

Etapa 1
Nome do membro:_________________________________________
Coloque a funerária se for associação corporativa.
Coloque o nome do diretor de funerária se for associação individual.
r Funerária:_____________________________________________
(unidade principal)

Endereço de correspondência:_ __________________________
Cidade/Estado/Código postal:____________________________
País:__________________________________________________
Endereço:_____________________________________________
Cidade/Estado/Código postal:____________________________
País:__________________________________________________
Telefone:______________________________________________
Incluir código do país
Fax:_ _________________________________________________

corporativa
Etapa 2 Associação
*(inclui todas as unidades e todos os diretores de funerárias)
1. Associação corporativa
Taxa com base no número de famílias
atendidas no ano passado
Nível 1
(0-75)
Nível 2
(76-150)
Nível 3
(151-350)
Nível 4
(351-500)
Nível 5
(501-1,000)
Nível 6
(1,001+)

$360,00
$416,00
$565,00
$680,00
$1.003,00
$1.250,00

Ou inscrição individual
Diretor de funerária individual
Estudante em escola/programa
de serviços funerários

$315
$35

2. Assinaturas para diretores adicionais

r Marque se a linha for apenas de fax

$65 x ________ = $_________
(Número de assinaturas além de 5 membros)

Email para contato:_____________________________________
Site:__________________________________________________

$

3. Taxas totais de 2013

		

= $_________

(Consulte o verso do formulário para incluir outras unidades.)

Etapa 3

(Listar diretores de funerária/embalsamadores na unidade principal apenas na etapa 3. Listar licenciados em unidades adicionais na etapa 4).

Diretor de funerária nº 1
Círcular

Diretor de funerária nº 2

Diretor de funerária nº 3

Círcular

Círcular

Nome: MR/MS _________________________________

Nome: MR/MS __________________________________

Nome: MR/MS __________________________________

Nº de licença (se aplicável) _______________________

Nº de licença (se aplicável) ________________________

Nº de licença (se aplicável) ________________________

Telefone:________________________________________

Telefone:_________________________________________

Telefone:_________________________________________

Celular: ________________________________________

Celular: _________________________________________

Celular: _________________________________________

Email:_ _________________________________________

Email:_ __________________________________________

Email:_ __________________________________________

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

(incluída com a inscrição)

Diretor de funerária nº 4
Círcular

(incluída com a inscrição)

Diretor de funerária nº 5

(incluída com a inscrição)

Diretor de funerária nº 6

Círcular

Círcular

Nome: MR/MS _________________________________

Nome: MR/MS __________________________________

Nome: MR/MS __________________________________

Nº de licença (se aplicável) _______________________

Nº de licença (se aplicável) ________________________

Nº de licença (se aplicável)_________________________

Telefone:________________________________________

Telefone:_________________________________________

Telefone:_________________________________________

Celular: ________________________________________

Celular: _________________________________________

Celular: _________________________________________

Email:_ _________________________________________

Email:_ __________________________________________

Email:_ __________________________________________

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

(incluída com a inscrição)

(incluída com a inscrição)

*O verso traz os benefícios das associações corporativa e individual

$65

WEBFORM

Etapa 4
Unidades adicionais (incluído no preço da associação) Caso tenha mais de 2 unidades adicionais, anexe uma cópia
a esta página.
Funerária:____________________________________________
Endereço para correspondência:________________________
Cidade/Estado/Código postal:_ _________________________
Endereço:____________________________________________
Cidade/Estado/Código postal:_ _________________________
País:_ _______________________________________________
Telefone:_____________________________________________
Fax:_________________________________________________
Site:_________________________________________________
Diretor de funerária _ __________________________________
Email: _______________________________________________
o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)
Diretor de funerária _ __________________________________
Email:_ ______________________________________________
Celular: _____________________________________________
o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

Funerária:____________________________________________
Endereço para correspondência:________________________
Cidade/Estado/Código postal:_ _________________________
Endereço:____________________________________________
Cidade/Estado/Código postal:_ _________________________
País:_ _______________________________________________
Telefone:_____________________________________________
Fax:_________________________________________________
Site:_________________________________________________
Diretor de funerária _ __________________________________
Email: _______________________________________________
Celular: _____________________________________________
o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)
Diretor de funerária _ __________________________________
Email:_ ______________________________________________
Celular: _____________________________________________
o Assinatura de The Director (Marque em caso negativo)

Método de pagamento
r Cheque (dólares, sacado em banco nos EUA)
Os cheques devem ser nominais à NFDA, 13625 Bishop’s Drive, Brookfield, Wisconsin 53005-6607 USA

r Para realizar uma transferência bancária, entre em contato com a NFDA no número +1.262.789.1880
r Cobrança em:
		

r
r

Mastercard
Visa

r
r

Discover
American Express

Número do cartão: _______________________________________________________________ Data de validade:___________________________
Nome no cartão: _______________________________________ Assinatura:_ _________________________________________________________

Benefícios para empresa:

1. Todas as suas unidades se tornarão membros.
2. Todos os diretores de funerária e embalsamadores na sua empresa se tornarão membros e receberão um cartão de membro.
3. Cinco dos diretores de funerária na sua empresa receberão uma cópia gratuita da revista The Director. Outros diretores de funerárias
podem receber a assinatura por US$ 65 cada.
4. Sua empresa, incluindo o site, será listada no Diretório Online de Membros visualizado por consumidores e outros membros.
5. Sua empresa pode usar o logotipo da NFDA em seus materiais para mostrar que é um membro da NFDA.
6. Sua empresa pode solicitar anúncios gratuitos e materiais de relações comunitárias.
7. Sua empresa está convidada a participar do programa Pursuit of Excellence (Busca da Excelência).
8. Sua empresa está convidada a obter o certificado Green Funeral Practices™.
9. Todos os seus diretores de funerária podem participar da convenção da NFDA e outras conferências pagando o valor da inscrição para
membros (grande desconto!).
10. Descontos em produtos oferecidos em nosso catálogo ou no site.
11. Acesso à página para membros de www.nfda.org para todos os seus diretores de funerária.
12. Sua funerária receberá um certificado de associação que você pode exibir com orgulho.
13. Descontos para membros no Centro de Carreira Funerária da NFDA.
14. Todos os seus diretores de funerária que possuem um endereço de email receberão dois boletins eletrônicos.
15. Acesso ilimitado à equipe da NFDA para assistência (+1-262-789-1880).

Benefícios individuais: (Se você não estiver com uma funerária)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O diretor de funerária individual se torna membro e recebe um cartão de membro.
Recebe uma cópia da revista The Director.
Participação na convenção da NFDA e outras conferências pagando a inscrição para membros.
Descontos em produtos oferecidos em nosso catálogo ou no site.
Acesso à página para membros do www.nfda.org.
Descontos para membros no Centro de Carreira Funerária da NFDA.
Recebe dois boletins eletrônicos no seu endereço de email.
Acesso ilimitado à equipe da NFDA para assistência (+1-262-789-1880).

