טופס הצטרפות ל "סדנת קידו אתרי"
בקבוצת לימוד אינטימית של עד  17איש ,ניצור תוצאות יוצאות דופ אשר ישפיעו על מיקו אתר
בגוגל וכ תגדיל את התנועה וההכנסות מאתר האינטרנט של .
ההשתתפות בסדנת קידו אתרי תאפשר ל :
 ללמוד אי לקד בעצמ את האתר בגוגל
 תאפשר ל להגדיל את מס' הנכנסי לאתר של )הגדלת תנועה (
 תאפשר ל להגדיל את ההכנסות מאתר האינטרנט של
 תאפשר ל לפנות לקהל יעד רלוונטי וממוקד עבור המוצר של
 תאפשר ל להשתמש בכלי השוני של גוגל ולהפיק מה את המירב עבור אתר
המפגשים מתקיימים בימי ד'
מפגש , 17.11.10 :1מפגש  24.11.10 :2מפגש 1.12.10 :3
בין השעות 17:00-21:00
במכון מופת – תל אביב ) מכללת לוינסקי(

בונוסי למהירי החלטה !
.1הצטרפות למועדו קידו אתרי שיפתח בינואר  2011למש  3חודשי ללא עלות
)שווי ההטבה הינו .( ' 1200
.2ליווי לאחר סיו הסדנא של חודש של באמצעות המייל )שווי ההטבה .( ' 2,000

המחיר למשתת( בכנס הינו  ' 2,000במקו  ) ' 2,500לאחר הצגת שובר מתנה (.
במילוי טופס זה והרשמה היו בלבד  5%הנחה נוספי – כלומר המחיר למהירי החלטה היו הינו
 ' 1,875בלבד כולל מע"מ
נא לפקסס ל 0809365515

 כ ,שרו ,צרפי אותי לסדנת קידו אתרי ותני לי את כל הבונוסי בשווי !' 3,200
ההשקעה למשתת( יחיד :
 ' 2,000במקו  ) ' 2,500בהצגת שובר הנחה (
במילוי טופס זה בכנס אשריי לעצמי הנחה נוספת של כ ! 5%
 ' 1,875במקו  ) ' 2,500בהצגת שובר בונוס ע"ס  – ( ' 500החיסכו שלי ' 625
• ישנה אפשרות לחלק עד  3תשלומי בכרטיס אשראי בלבד
ש העסק__________________________:

ש מלא :

ש העסק/תחו עיסוק כפי שיוצג בתג הש ביו הסדנה_________________________:
כתובת למשלוח חשבונית_______________________________________________ :
טלפו  _________________________ :נייד______________________________ :
מס עוסק מורשה/ח.פ____________________________________ :
חשבונית על ש _______________________________________ :
כתובת אימייל_________________________________________ :
אתר אינטרנט _________________________________________ :
התשלו אפשרי באמצעות כרטיס אשראי /ציק

נא לפקסס ל 0809365515

 oויזה
 oמסטרקארד
 oישראכרט
מס כרטיס אשראי___________/____________/______________/____________:
תוק( הכרטיס ________________________ :ת.ז ______________________ :
תארי _____________________________ :חתימה ____________________ :
"אנשי מצליחי מקבלי החלטות מהר ומשני אות לאט,א בכלל" /נפוליאו היל

