טופס בקשה להצטרפות למועדון VIP
מועדון המנהלים של קבוצת שטיר
הכרטיס יאפשר לך כניסה חופשית ומהירה לתערוכות קבוצת שטיר וכן קבלת עדכונים
אודות אירועים ,תערוכות ,שרותים ומוצרים חדשים.
נא למלא את הפרטים בטופס במלואם (שדות המסומנים ב  * -הינם חובה)

שם פרטי* :

שם משפחה* :

תאריך לידה :חודש

מקום העבודה* :

תפקיד*:

כתובת ,:רחוב*:

מספר* :

עיר* :

מיקוד:

טלפון* :

נייד* :

יום

תיבת דואר:

פקס* :

דואר אלקטרוני* :
ציין באיזו תערוכה חברתך הציגה (אחת או יותר)

תחומי עניין (אחד או יותר)

אנליזה  -דיאגנוסטיקה וביוטכנולוגיה
ישראכם  -תעשיות הכימיה והתהליך
אקלימה  -מיזוג ,חימום ,קירור ואיוורור
בטיחות  -בטיחות וגהות בעבודה
אחזקה  -אחזקת מפעלים ,מבנים ומתקנים

טכנולוגיות רפואה
חשמל ,תאורה ואלקטרוניקה
טכנולוגיות מים זורמים וסביבה
תעשיות הכימיה והתהליך
תכשיטים

ג'ים  -כושר וספורט  - Pools /בריכות וספא

מזון משקה

הוטקס  -תעשיית האירוח

תעשיית האירוח

ישראפוד  -מזון ומשקה

מטבח מוסדי

קיטקס  -ציוד ושירותים למטבח המקצועי

אריזות מזון ומשקה

פודפק  -אריזות מזון ומשקה

מיכשור ,בקרה ואוטומציה

מדקס  -טכנולוגיות רפואה ,תרופות וציוד לבתי חולים

אנליזה ,דיאגנוסטיקה ביוטכנולוגיה

פיסקום  -טכנולוגיות משרד ומחשוב

מחשוב

ישפרינט  /פרינטקס – דפוס ,גרפיקה והוצאה לאור

דפוס וגרפיקה

רקס – חשמל ,תאורה ואלקטרוניקה

מיכון משרדי

ג'ובלה  -תכשיטים ואביזרים משלימים

מיזוג ,חימום ,קירור ואיוורור
ספורט ,בריכות שחיה ,ספא
אחר ,פרט_______________ :

שנת התצוגה (אחד או יותר ,אנא הקף בעיגול)
0202 / 0202 / 0202 / 0202 / 0200 / 0200 / 0202
הנני לקוח קבוצת שטיר
שימו

הנני מבקר בתערוכות קבוצת שטיר

לב* :הצטרפותך למועדון מותנת באישור וועדת המועדון ובהסכמה מצדך לקבל הודעות ,עדכונים ופרסומים שונים מאת קבוצת שטיר .חשוב לציין כי מידע זה
משמש אך ורק את קבוצת שטיר ואנו לא מעבירים את המידע לאף גורם נוסף.

במילוי פרטיי ומשלוח טופס זה לקבוצת שטיר הריני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל (דואר אלקטרוני ,פקס ,נייד) ישמשו את קבוצת י.י .שטיר בע"מ לצורך שליחת ו/או
העברת מידע על תערוכות ,כנסים ,אירועים ופעילויות בארגון קבוצת שטיר ,מעת לעת ,וכי בכל זמן אוכל לבטל הסכמתי זו ע"י משלוח הודעת הסרה
לפקס  30-5645160או דוא"ל terryl@stier-group.com
הכרטיס מונפק אך ורק לבעלי תפקידים בכירים בחברה :מנכ"לים ,סמנכ"לים ,מנהלי שיווק ומנהלים בכירים .הכרטיס ל –  2בכירים בחברה .לבקשות נוספות יש למלא טופס ולשלוח לאישור בפקס למשרדינו.

בברכה ,קבוצת י.י .שטיר בע"מ

רח' טברסקי  41ת"א  61143טל 30-5616363 :פקסwww.stier-group.com E-mail: expo@stier-group.com 30-5645160 :

