
 

 

 2019 יולי

 / בעלי עסקים תושבים יקרים

 שלום רב,

 

 פרסום בחוברת פעילויות מרכז קהילתי אבן יהודהקריאה למעוניינים ב

 

הקרובה, אנו פונים אליכם בבקשה למתן חסות לחוברת חוגים של המרכז הקהילתי לשנת הפעילות 

 . בעזרת הירתמותכם תעוצב חוברת איכותית וצבעונית.2019-2020תש"פ, 

 

 

יהודה משתמשות בחוברת בבתיהן כלוח שנה לאורך כל השנה, -לאור ניסיוננו משפחות רבות באבן

 הנמסר בחוברת מכיל אירועים קהילתיים, מופעים וחוגים.מכיוון שהמידע 

 

 

  אב.-בתי 3400-לכ אבן יהודהבתיבות הדואר בו באירוע סוף הקיץ חוברת הפעילות מחולקת

 בנוסף החוברת תפורסם באתר המרכז הקהילתי.

 

 

 ספטמבר כשי לקראת ראש השנה.-אוגוסטבחודש  תחולק השנה החוברת

 

 

 מצורף פירוט המחירים לבחירתכם.

 

 

, nitzan@eveny.matnasim.co.ilבמייל חוזר: בצירוף הטופס הבא, נודה לכם על מתן תשובה 

 .24.7.2019עד לתאריך: 

 

 

                                     

 בברכה,                   

 פור-משה בבל                                                                                          

 אבן יהודה מנכ"ל המרכז הקהילתי
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 2019 יולי

 לכבוד: 

 מרכז קהילתי אבן יהודה

 2020-2019פרסום בלוח השנה של חוברת החוגים 

 הריני לאשר את בקשתי לפרסם בלוח השנה של מרכז קהילתי אבן יהודה לפי האפשרויות הנ"ל:

 הרלוונטית לארגון(: )יש לסמן את הבחירה

 ₪. 800ס"מ בעלות של  9*5קובייה אחת בגודל  ⃞

 ₪.  1500ס"מ כל אחת, בסך כולל של  9*5שתי קוביות שיופיעו בחודשים שונים בגודל  ⃞

 לקובייה.₪  700, 9*5קוביות ומעלה בחודשים שונים בגודל  שלושמ ⃞

 

 כולל מע"מ.₪  2000בעלות של  28*5רוחב מלא בגודל ת קוביי ⃞

 ₪.  3600ס"מ כל אחת, בסך כולל של  27*5וביות שיופיעו בחודשים שונים בגודל שתי ק ⃞

 לקובייה.₪  1700, 27*5משלוש קוביות ומעלה בחודשים שונים בגודל  ⃞

 

 ₪. 1000בעלות של  8*10קובייה בעמוד תוכן בגודל  ⃞

 ₪. 3000חצי דף אחורי בעלות של  ⃞

 

 ______.___: ________________נא לציין כתובת ,הפרסום בדוא"לעמוד למעוניינים לקבל את 
 

 . אשראיבגם שלם במעמד הסגירה, ניתן ל מרכז קהילתי מתנ"ס אבן יהודה*יש לספק צ'ק עבור: 

  וללים מע"מ.כוהמחירים הם בש"ח 

  + 60ניתן לרשום את הצ'ק שוטף . 

  בקבצי , לגודל בגרפיקה מוכנה ומתאימהיש להעביר את המודעהPDF עד להדפסה ,

 .nitzan@eveny.maynasim.co.ilלמייל:  31.7.19לתאריך 

  מרגע ששובצה.לא ניתן לבטל מודעה 

 .הגהה ואישור תוכן המודעה על אחריות המפרסם 

 .ט.ל.ח 

 

 

 

 חותמת ושם הארגון להתחייבות: 
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