ליסו"ב בע"מ מיסודה של
לשכת סוכני ביטוח בישראל

הכינוס ה27-

2013

כינוס אלמנטר 2013

הכינוס ה | 27-הנחיות הרשמה לחברות ביטוח
נכבדי,
כינוס "אלמנטר  "2013ייערך השנה באילת בימים  4-7בנובמבר 2013
אנו נקדם בברכה את השתתפות העובדים ,מנהלי המחלקות וכמובן את מנכ"לי החברות.
אנו מניחים שיש בכוונתכם לעודד את סוכני חברתכם להשתתף בכינוס וממליצים שתשלבו זאת
במסגרת מבצע פרסים בתוכנית התמריצים הנהוגה בחברתכם.
ההרשמה לכינוס תתבצע ע"י חברת" :כנפי משק תור בע"מ" רח' מיטב  ,11ת"א 67898
להרשמה נא לפנות לענבר סדלר -
טלפון ,03-5656227 :פקס ,03-5656090 :מיילinbar@mishkei.co.il :
מספר החדרים וכן המקומות באולמי ההרצאות מוגבל ,לכן מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר ,חלוקת
החדרים במלונות תהיה עפ"י כל הקודם זוכה.

ההרצאות יתקיימו במלון "דן אילת".

בברכה,
מוטי קינן
מנכ"ל

לוט :עלויות וטפסי הרשמה.
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להלן פרוט העלויות עפ"י תוכניות ההשתתפות בכנס  4-7בנובמבר 2013
המחירים תקפים למלונות
תוכנית ההשתתפות במלונות
הרודס פאלאס  רויאל ביץ'  הילטון מלכת שבא
₪ 2,275
משתתף בחדר זוגי
תוכנית א'
₪ 3,335
משתתף בחדר יחיד
תוכנית ב'
₪ 4,550
זוג (משתתף ובן/בת זוג)
תוכנית ג'
עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחוייב במע"מ ,ומחושב על בסיס  ₪ 500לאדם
*ההרשמה למינימום  3לילות.
טיסות
•נתב"ג  -אילת  -נתב"ג  432ש"ח
•שדב דב  -אילת  -שדב דב  536ש"ח
•חיפה  -אילת  -חיפה  710ש"ח
מחיר עבור טיסות הלוך ושוב ליחיד (טיסה קבוצתית) .המחירים המיוחדים תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות,
טיסות חריגות יחויבו בתשלום נוסף.

להלן פירוט הטיסות
•אין הלשכה או חב' "כנפי משק תור בע"מ" מתחייבים לספק כרטיסי טיסה למועד המבוקש והתאום יעשה על בסיס מקום פנוי.
•מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד.
•לאחר אישור הטיסה לא ניתן לשנותה.
חזור מאילת 7.11.13

הלוך לאילת 4.11.13
10:50

נתב"ג  -אילת

15:30

אילת  -נתב"ג

12:45

נתב"ג  -אילת

17:30

אילת  -נתב"ג

09:40

שדה דב  -אילת

15:10

אילת  -שדה דב

09:55

שדה דב  -אילת

15:50

אילת  -שדה דב

11:15

שדה דב  -אילת

18:00

אילת  -שדה דב

12:40

שדה דב  -אילת

16:15

אילת  -חיפה

14:10

שדה דב  -אילת

17:15

אילת  -חיפה

10:35

חיפה  -אילת

13:45

חיפה  -אילת
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