ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
29 Δεκεμβρίου 2014
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ INTERNAL AUDITOR
H Επιτροπή του Συνδέσμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το περιοδικό
Internal Auditor του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι διαθέσιμο και για τη νέα
χρονιά 2015, στα μέλη που ενδιαφέρονται.
Το περιοδικό αυτό εκδίδεται κάθε δύο μήνες και θεωρείται ως η κορυφαία έκδοση στον κόσμο
σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Το περιοδικό περιέχει πολύ χρήσιμες και επίκαιρες
πληροφορίες και άρθρα για κάθε επαγγελματία που θέλει να είναι πάντα ενημερωμένος για τις
διαφορετικές και δυναμικές εξελίξεις στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου.
Τα μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ:
(Α) της συνδρομής στη βάση της ηλεκτρονικής ανάγνωσης του περιοδικού με πρόσβαση
μέσω προσωπικού κωδικού στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου, ή
(Β) της συνδρομής στη βάση τόσο της ηλεκτρονικής ανάγνωσης του περιοδικού, όσο και
της ταχυδρομικής παραλαβής του περιοδικού.
Η συνδρομή για την επιλογή (Α) πιο πάνω ανέρχεται στα €30 (τριάντα Ευρώ) και για την
επιλογή (Β) στα €45 (σαράντα πέντε Ευρώ), για ολόκληρο το έτος 2015.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο, ανάλογα με το είδος της συνδρομής
που θέλετε, και το αποστείλετε μέχρι τις 12.01.2015 με φαξ στο 22680869, ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο contact@iiacyprus.org.cy. Η πληρωμή του ποσού θα ακολουθήσει αργότερα,
με σχετική ειδοποίηση από την Επιτροπή.
Εκ της Επιτροπής
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προς Σ.ΕΣ.ΕΛ.Κ.

□

(Α)
Παρακαλώ όπως με δηλώσετε ως συνδρομητή για ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό
Internal Auditor. Το ποσό που δεσμεύομαι να πληρώσω για το 2015 ανέρχεται στα €30.
Ονοματεπώνυμο………………...…………........…Αρ. Μέλους…….…….. Αρ. IIA………………….

□

(Β)
Παρακαλώ όπως με δηλώσετε ως συνδρομητή τόσο για ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιοδικό Internal Auditor, όσο και για παραλαβή του περιοδικού ταχυδρομικώς. Το ποσό που
δεσμεύομαι να πληρώσω για το 2015 ανέρχεται στα €45.
Ονοματεπώνυμο………………...…………........…Αρ. Μέλους…………… Αρ. IIA………………….
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869
Ιστοσελίδα: www.iiacyprus.org.cy
Ηλεκτ. Ταχ.: contact@iiacyprus.org.cy
Ταχ. Θυρίδα 26826
1648 Λευκωσία

