
 

 

 

טופס בקשה להצטרפות 
 VIPלמועדון 

 מועדון המנהלים של קבוצת שטיר

 

 
 

הכרטיס יאפשר לך ולאורח נוסף שלך, כניסה חופשית ומהירה לתערוכות קבוצת 
   שטיר וכן קבלת עדכונים אודות אירועים, כנסים ותערוכות

 

 * הינם חובה( -נא למלא את הפרטים בטופס במלואם )שדות המסומנים ב 

 *שם חברה:

 *שם משפחה: *שם פרטי: 

 *תפקיד:

 *נייד: טלפון:

 דוא"ל: 

 : (דוארהכרטיס בלמשלוח )*כתובת 

 מיקוד:ו*עיר 

 אנא ציין תחומי עניין )אחד או יותר(:

 אריזות מזון ומשקה 

 דפוס, דפוס דיגיטלי, גרפיקה שילוט, שילוט דיגיטלי והוצאה לאור 

 חשמל, תאורה ואנרגיה 

 כנולוגיות ומכשור למעבדות תעשייתיותט 

 טכנולוגיות וציוד לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים 

 מדעי החיים וטכנולוגיות ברפואה 

 מזון ומשקה 

 מטבח מוסדי, מקצועי 

 מיזוג, חימום, קירור ואוורור 

 מכשור, בקרה ואוטומציה 

 ספורט, בריכות שחיה, ספא 

 הקונדיטוריה ובתי מאפ 

 תכשיטים 

 תעשיות הכימיה והתהליך 

 תעשיית האירוח והקמעונאות 

 אנא ציין:

 הנני מציג בתערוכות קבוצת שטיר 

 הנני מבקר בתערוכות קבוצת שטיר 
 

 תנאים והערות:
 .הצטרפות למועדון מותנית באישור וועדת המועדון ובהסכמה מצדך לקבל הודעות, עדכונים ופרסומים שונים מאת קבוצת שטיר

 ב לציין כי מידע זה משמש אך ורק את קבוצת שטיר ואנו לא מעבירים את המידע לאף גורם נוסף.וחש
 "לים ובעלי עמדות מקבילות בחברה.רשאים לכרטיס בעלי תפקידים בכירים בלבד, בעלים, מנכ"לים, סמנכ

 כרטיסים לחברה. 3ו עד קיונפ
במילוי פרטיי ומשלוח טופס זה לקבוצת שטיר הריני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל )דואר אלקטרוני, נייד( ישמשו את  קבוצת י.י. 

ות בארגון קבוצת שטיר, מפעם לפעם, אירועים ופעילויפרסומים, שטיר בע"מ לצורך שליחת ו/או העברת מידע על תערוכות, כנסים, 
 . group.com-terryl@stier :דוא"לבאו  5615463-03פקס בוכי בכל עת אוכל לבטל הסכמתי זו ע"י משלוח הודעת הסרה 

 www.stier.co.il , 03-5626090קבוצת שטיר, טלפון: 

mailto:terryl@stier-group.com
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