
     
  

  2011 "ביטוח ופיננסים"כינוס 
  

  32 - הכינוס ה2011 "ביטוח ופיננסים"כינוס 
   ובתי השקעותסדרי הרשמה לחברות ביטוח

  

  ,נכבדי
  

  2011 במרץ 28-31ערך השנה באילת בימים יי" 2011 ביטוח ופיננסים"כינוס 
  .2011 במרץ 27 'ביום א יתחיל הכינוס  M.D.R.Tלחברי מועדון

  

  . החברותלי"כמנהלי המחלקות וכמובן את מנ, ברכה את השתתפות העובדיםאנו נקדם ב
  

אנו מניחים שיש בכוונתכם לעודד את סוכני חברתכם להשתתף בכינוס וממליצים שתשלבו 
  .זאת במסגרת מבצע פרסים בתוכנית התמריצים הנהוגה בחברתכם

  

  :י  חברת"ההרשמה לכינוס תתבצע ע
   67215 א"ת בית ויקטוריה, 3כה  המלא" יוניתורס - אוזדיזנה "

  03-6242175: פקס, 1700-503-233:טלפון , אלכסנדרה' לגב: לבירורים
  

כן מומלץ להירשם מוקדם ככל ל, מספר החדרים וכן המקומות באולמי ההרצאות מוגבל
  .י כל הקודם זוכה"חלוקת החדרים במלונות תהיה עפ, האפשר

   

  "'רויאל ביץ"ההרצאות יתקיימו במלון 
  

יש להעביר את כמות החדרים המבוקשת וכן תשלום עבור ההזמנה בצרוף שמות 
  .המשתתפים
                                                                                         

  

  ,בברכה                                                                              
  

  מוטי קינן                                                                                  
  ל "מנכ                                                                           

  .עלויות וטפסי הרשמה: לוט
  

   03-6396322:   פקס03-6396676:   טלפון61576א " ת57696. ד.ת, 18המסגר ' רח
www.insurance.org.il  

  

  

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



  י תוכניות ההשתתפות בכנס הכללי"להלן פרוט העלויות עפ
  2011  במרץ 31-28

  
  

  המחירים תקפים למלונות   תוכנית ההשתתפות במלונות
  הילטון מלכת שבא* דן אילת * הרודס פאלאס 

  ח" ש2,154  משתתף בחדר זוגי  'תוכנית א

  ח " ש3,104    משתתף בחדר יחיד  'תוכנית ב

  ח " ש4,316  )בת זוג/משתתף ובן(זוג   'תוכנית ג
  לזוגח " ש200בתוספת ' המחיר למלון רויאל ביץ

  

  לאדם ₪ 500ומחושב על בסיס , מ"חלק מדמי ההשתתפות מחוייב במע י חוק"עפ
  
  

  T.R.D.Mהשתתפות וסוגי התוכניות בארועי 
  

  M.D.R.T חברי  בישראל ופיננסיםן בכירי סוכני ביטוח חייםועדואירועי מ
  2011במרץ  27-31 בימיםיערכו 

  
כולל אירועי מועדון בכירי סוכני ביטוח , דמי השתתפות וסוגי התוכניות בכל אירועי הכינוס

  :הם M.D.R.Tחברי , חיים
  
  

  המחירים תקפים למלונות   תוכנית ההשתתפות במלונות
  הילטון מלכת שבא* דן אילת * הרודס פאלאס 

  ח " ש2,600  משתתף בחדר זוגי  'תוכנית א

  ח " ש3,782    משתתף בחדר יחיד  'תוכנית ב

  ח " ש5,200  )בת זוג/משתתף ובן(זוג   'תוכנית ג
  לזוגח " ש200בתוספת ' המחיר למלון רויאל ביץ

  

  
  טיסות

  

   ח" ש440     ג" נתב– אילת –ג "נתב
  

      ח" ש570  ב שדב ד– אילת –שדב דב 
  

       ח" ש720      חיפה– אילת –חיפה 
  
  

  
  

המחירים המיוחדים תקפים אך ורק ). טיסה קבוצתית(מחיר עבור טיסות הלוך ושוב ליחיד 
  .טיסות חריגות יחוייבו בתשלום נוסף, לגבי הטיסות המוצעות

  
  
  

  



  

   לכינוס טופס הרשמה
  

  :לכבוד
  " יוניתורס-אוזדיזנה"

   אלכסנדרה'הגב :לידי
  67215א " תבית ויקטוריה, 3המלאכה ' רח

  

 שיתקיים באילת "2011 ביטוח ופיננסים"מ כמשתתפים בכינוס "נא לרשום את הר
  " הילטון מלכת שבא"  "פאלאסהרודס "  "דן אילת"" 'רויאל ביץ" :במלונות

  2011 במרץ 28-31בתאריכים 
  

פרטי שם 
  ומשפחה

תפקיד   מלון מבוקש
  בחברה

  סכום  תוכנית

          

          

          

          

          

          

  

  
  2011במרץ  M.D.R.T 27-31  למשתתפי ארועי 

  
תפקיד   מלון מבוקש  פרטי ומשפחהשם 

  בחברה
  סכום  תוכנית

          

          

  
  ח "ש______ ____________: ס"פים בזה המחאה עהננו מצר

  
  

  מ "בע) 2004(תיירות ישראלית  "יוניתורס- האוזדיזנ"  לפקודת  
  

  משתתפים __________  :עבור
      

    ______________________ז.ת/פ.ח__________ ______ ________:שם החברה
  
  __________________________ אלקטרוני.ד  __________ ________'גב/י מר"ע
  

  __________: תאריך   _________________: פקס  _________________ : טלפון
  

  
  ________________ ______:חותמת החברה 



  

  "'רויאל ביץ"שיבוץ החדרים המבוקש במלון 
  

מעוניין ללון   שם פרטי  שם משפחה
  בחדר עם

  שם פרטי  שם משפחה

          

          

          

          
  
  

  "דן אילת"שיבוץ החדרים המבוקש במלון 
  

מעוניין ללון   שם פרטי  שם משפחה
  בחדר עם

  שם פרטי  שם משפחה

          

          

          

          
  
  

  "הרודס פאלאס"שיבוץ החדרים המבוקש במלון 
  

מעוניין ללון   שם פרטי  שם משפחה
  בחדר עם

  שם פרטי  שם משפחה

          

          

          

          
  
  

  "הילטון מלכת שבא"שיבוץ החדרים המבוקש במלון 
  

מעוניין ללון   שם פרטי  שם משפחה
  בחדר עם

  שם פרטי  שם משפחה

          

          

          

          

  
  

  .ן התחייבות לשכן במלון הנדרשאי  •

  . הכינוס יהיה פתוח לסוכני ביטוח חברי לשכה בלבד ועובדי חברות •

  . תוכנית מפורטת תשלח בקרוב •

 .לא ניתן להירשם לחלק מהכינוס. י התוכניות הרשומות" ההרשמה לכינוס רק עפ ••••
  



  

  טופס הרשמה להזמנת טיסות
  

  :מ"י הפרוט הר"נא לרשום את המשתתפים לטיסות עפ •

מתחייבים לספק כרטיסי טיסה למועד  "  יוניתורס-אוזדיזנה"' אין הלשכה או חב •
  .המבוקש והתאום יעשה על בסיס מקום פנוי

  . מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד •

 . לאחר אישור הטיסה לא ניתן לשנותה •
 על באופן פרטי יוכל להזמין דרך אתר –משתתף המעוניין להזמין טיסה דרך חברת אל  •

  IL.CO.ELAL.WWWנטרנט האי
  
  

  
  

  
  :מ"רוט הריי הפ"נא לרשום את המשתתפים לטיסות עפ

  
  

שם פרטי 
  ומשפחה

  בחירת 
  שדה תעופה

כ "סה
  לתשלום

הלוך לאילת 
27.03.2011  

הלוך לאילת 
28.03.2011  

חזור מאילת 
31.03.2011  

  שדה דב   
ג" נתב  
חיפה   

        
  

  שדה דב   
ג" נתב  
חיפה   

        

  שדה דב   
ג" נתב  
חיפה   

        

  שדה דב   
ג" נתב  
חיפה   

        

 

  הלוך לאילת
27.03.2011  

  הלוך לאילת
28.03.2011  

  חזור מאילת
31.03.2011  

  16:30  ג" נתב–אילת   09:50   אילת–ג "נתב  12:45   אילת–ג "נתב

  16:45  ג" נתב–אילת   10:00   אילת–ג "נתב  11:30   אילת–שדה דב 

  14:00   שדה דב–אילת   10:15   אילת–שדה דב   12:50  לת  אי–חיפה 

  15:15   שדה דב–אילת   11:00   אילת–שדה דב 

  15:45   שדה דב–אילת   11:15   אילת–שדה דב 

  15:50   שדה דב–אילת   12:15   אילת–שדה דב 

  16:00   חיפה –אילת   12:40   אילת–שדה דב 

  16:40   חיפה –אילת   09:55   אילת-חיפה 

  17:00   חיפה –אילת   12:50   אילת-חיפה 

  

        


