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הצעת מחיר להצטרפות כמנוי מספר 120409
שלום רב,
רצ"ב הצעת מחיר להצטרפות כמנוי שנתי פרטני ,לתחקירי  .pConהמנוי כולל  52תחקירים!

תאור הפריט
מנוי שנתי פרטני לתחקירי pCon

סה"כ ₪
 + ₪ 2270מע"מ

כמות
1

מה אתה מקבל?
 pConהוא שרות ייחודי ,שממיין ומסנן אותן טכנולוגיות שיש להן ערך מוסף ,ממשי ומוחשי ,ומסביר מתי ואיך כדאי
ליישם אותן .הוא מתמקד רק בשאלות המרכזיות והמעשיות ,שמטרידות מנהלים כמוך ,ומסייע ליהנות מיותר זמן פנוי,
להצליח לקדם יותר את הארגון ומערך המחשוב ,ולחסוך עד מאות אלפי  ₪בשנה )לפעמים גם יותר(.

הצעה להצטרפות כמנוי ארגוני
חלופה מועדפת לחזק את תרומת השירות לארגון ,היא להצטרף כמנוי ארגוני .כך ניתן ליצור יותר זמן פנוי למספר רב של
מנהלים ועובדים ,וליהנות מתרומה של עשרות רבות של שעות עבודה מדי שנה לכל מנהל )על העלות הגבוהה של
כל שעה( ,יחד עם האפשרות לדון וליישם את ההמלצות מהתחקירים בארגון ,ובכך לקדם נושאים ולהפחית הוצאות.
הפצת תחקירים לא חוקית ,לפי חוק זכות יוצרים התשס"ח  2007 -סעיף  56א' קובעת "מחיר" של עד  ₪ 100,000בגין
כל הפצה בודדת וללא הוכחת נזק .מחיר גבוה מהשקעה במנוי ארגוני ,שכולל  52תחקירים ל 10-אנשים ,במשך  10שנים!
ארגון שיצטרף כמנוי ארגוני בהיקף של  10מנויים ויותר יקבל כהטבה  CDהכולל את כל התחקירים של שנת .2009
ארגון שיצטרף כמנוי ארגוני בהיקף של  20מנויים ויותר יקבל כהטבה נוספת ,הרצאה בהיקף של כשעה וחצי במשרדי
הארגון ,מפי העורך הראשי של ) pConמחיר ההרצאה ללא מינוי הוא  + $2970מע"מ( .ההרצאה על מגמות המפתח
בעולם המחשוב או הרצאה בנושא יותר בפחות  -איך לחסוך מאות אלפי  ₪בשנה ,עם המחשוב ובמחשוב?

מספר המנויים

המחיר למנוי ארגוני בש"ח )לא כולל מע"מ(

המחיר למנוי בודד בש"ח
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לכבוד קומרקטינג בע"מ
 – sub@pcon.co.ilפקס  ,03-9660310טל' 03-9667939
אני מבקש להצטרף כמנוי לתחקירי  pConעל בסיס ארגוני של _____ מנויים  /כמנוי פרטני )מחק את המיותר(.
שם מלא_______________________ תפקיד____________________ ארגון___________________
כתובת _____________________________________ עיר___________________ מיקוד _________
טל' _______________מייל_____________________ תאריך___________ חתימה_______________

לתחקיר דוגמא  105הנושאים האחרונים

 103חוות דעת

הרחבות לתחקירים

לאתר www.pCon.co.il -

