לכבוד
תומר אפשטיין ,המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בינלאומי
רחוב המרד  ,29תל-אביב 68125
יש לשלוח בקשה חתומה (חתימה  +חותמת חברה) וסרוקה במייל tomere@export.gov.il

Meet the HealthCare Decision Makers Face-to-Face
אנו ,הח"מ ,מעונינים ליטול חלק בפעילויות הבאות (להלן" :המשלחת") ,לסמן ב:√ -

11 – 12 April, 2016
13 – 14 April, 2016

 Taipei, Taiwan:
 Beijing, China:
Company name:
(:ח.פCompnay ID ).

Contact Person & Title:
Tel:

Email:

 .1הננו מתחייבים כי נציג מוסמך מטעמנו ייצג אותנו במשלחת.
הננו מבינים שהמשלחת מאורגנת בצורה מרוכזת ודורשת זמינות של נציג החברה לכל פגישה שנקבעה עבורנו.
 .2אנו מצרפים בזה תשלום בשקלים (לפי השער היציג הגבוה של היורו נכון ליום התשלום) ,כדמי רישום למשלחת.
יש לסמן את האופציה הרלוונטית:
הנני חבר במכון היצוא – USD 250
אינני חבר במכון היצוא – USD 600
אופן תשלום:
באמצעות כרטיס אשראי:
סוג הכרטיס:
תוקף הכרטיס:
מס' הכרטיס:
ת.ז.
שם בעל הכרטיס:
בצ'ק לפקודת מכון היצוא* .יש לשלוח מסמך סרוק במייל tomere@export.gov.il
בהעברה בנקאית לבנק בינלאומי הראשון  ,031סניף –  067מגדל שלום ,אחד העם  9ת"א ,חשבון 204757
על שם מכון היצוא *נא לשלוח אישור להעברה בנקאית במייל tomere@export.gov.il
כתובת למשלוח חשבון קבלה:
תנאי השתתפות:
 .1ידוע לנו כי התשלום בפועל של דמי הרישום ,מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במפגשים וכי התשלום מתבצע
בהתאם למעמדה של החברה במכון היצוא .מעמד החברה במכון (חבר\לא חבר) הוא בהתאם לתשלום דמי
החבר למכון לשנת .2016
לבירור מעמדה של כל חברה ,ניתן לפנות לתומר אפשטיין במייל .tomere@export.gov.il
 .2במידה ונרצה לבטל השתתפותנו במשלחת ,נודיע על כך למכון בכתב ,לא יאוחר מ 20 -ימי עבודה
לפני תחילת הפעילות.
 .3ידוע לנו שהשתתפות במשלחת כרוכה בתשלום ובהחלט ידוע לנו שהחברה נושאת בהוצאות טיסה ,בתי מלון
ואש"ל ,או כל תשלום כספי אחר.
 .4במידה והמכון יאלץ לבטל המשלחת ,מכל סיבה שהיא ,נהיה זכאים להחזר דמי השתתפות ששילמנו למכון,
אך לא נהיה זכאים לכל פיצוי אחר ו/או נוסף.
 .5החזרים בהתאם לאמור לעיל ייעשו על פי נהלי המכון.

תאריך:

_______

שם ותפקיד בחברה:

חתימה וחותמת (חובה)_________________________ :
______________________________________________

* אנא הקפידו על החתמת חותמת החברה !

