הכנס השנתי ה21-

העמותה לניהול פרויקטים בישראל
טופס רישום

יום רביעי 14 ,ביוני  | 2017דייויד אינטרקונטיננטל ,תל אביב

אנו מודים לך על פנייתך אלינו ושמחים לשריין עבורך מקום בכנס השנתי ה 21-של העמותה לניהול
פרויקטים בישראל.
תודה על שיתוף הפעולה ,צוות כנסים ואירועים

צליל אברהם ,03-7330773 ,פקס  ,072-2448935דוא"לtslila@pc.co.il :

פרטים אישיים*:
שם פרטי_________________ שם משפחה____________________ זכר/נקבה

תפקיד בארגון______________

______________________________________________________ e-mail
פרטי החברה:
שם החברה_______________________ רחוב_______________ מס’______ עיר____________ מיקוד________
טלפון חברה________________ טלפון ישיר______________ סלולרי________________ פקס_______________

להלן פירוט העלויות עבור הכנס (כולל חבילת הכנס):
מחיר כולל מע"מ

פירוט העלויות:

משתתף המשלם עד 18.5.2017
מחיר למשתתף יחיד
משתתף יחיד המשלם ביום האירוע
מחיר למשתתף בקבוצה מעל  3משתתפים
מחיר למשתתף בקבוצה מעל  7משתתפים
חבר עמותת  PMIישראל המשלם לפני האירוע

 749ש"ח
 832ש"ח
 932ש"ח
 732ש"ח
 632ש"ח
 500ש"ח

*
*
*
*
*

מספר המקומות מוגבל .אנשים ומחשבים
מחוייבת לשמור מקום רק עם קבלת
התשלום או פרטי כרטיס האשראי
כל התשלומים יתבצעו לפני הכנס
משתתף שלא ישלם עד יום האירוע יחויב
לשלם לפני הכניסה לאירוע עצמו ובמחיר
התקף ליום הכנס
דמי הרישום כוללים השתתפות בדיוני הכנס,
כיבוד חבילת הכנס
הכנס יתנהל בעברית

מסלול מבוקש/רצוי  :סייבר ותעשיות בטחוניות  כלים וגישות חדשניות בניהול פרויקט
 מיומנויות בינאישיות בניהול פרויקט  מסלול בסיגנון "טד"   PM Igniteפרויקט השנה
 אני מצרף צ’ק לפקודת אנשים ומחשבים (הפקות) בע”מ בסך _______________.
 נא חייבו את כרטיס האשראי ע”ש ____________________________ מס’ ת.ז.
 ויזה  16ספרות  ישראכרט  8ספרות  דיינרס  14ספרות  אמריקן אקספרס  15ספרות  מאסטרקארד  16ספרות
מס .הכרטיס

תוקפו עד___________ בסך____________ כולל מע”מ

דמי ביטול השתתפות

הודעה על ביטול השתתפות יש לשלוח מראש ובכתב לפקס 072-2448935 :מייל tslila@pc.co.il

 אשמח לקבל בעתיד כל חומר אודות האירועים והתערוכות שאתם יוזמים ומארגנים

כתובתנו :אנשים ומחשבים ,דרך השלום  ,53גבעתיים 5345433
חובה חתימה וחותמת החברה_______________________ שמי____________________ תפקיד_______________
כתובת מדוייקת למשלוח החשבונית_______________________________________ ______________________
מספר טלפון לבירור הגביה___________________________________

נא למלא את הפרטים במלואם ולפקסס 072-2448935

*השאלון פונה לגברים ונשים כאחד

הודעה שתינתן בע”פ לא תחשב כקבילה.
ביטול השתתפות עד  14ימי עסקים לפני תאריך הכנס  -ללא דמי ביטול
דמי ביטול השתתפות עד  4ימי עסקים לפני תאריך הכנס  50%ממחיר ההשתתפות
דמי ביטול השתתפות פחות מ 3-ימי עסקים מהכנס תשלום מלא

