
SCM  17 ה-  השנתית  הועידה 
כנס החברות המובילות במשק

מרכז הכנסים והקונגרסים אווניו 
בן-גוריון התעופה  שדה  קריית 

ההרשמה בעיצומה
Save the Date
14.11.17

הזמנה לועידה השנתית SCM ה- 17
המובילה בתחום ניהול ניהול שרשרת האספקה, תפעול, רכש ולוגיסטיקה

בתאריך 14 בנובמבר 2017 יתקיים המפגש השנתי הגדול של הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת האספקה – 
כנס החברות המובילות במשק, במרכז הארועים והקונגרסים AVENUE )קרית שדה התעופה(

coo02@zahav.net.il :הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה
טל: 03-6955994, 03-6208345 פקס: 03-6955978, 03-5257838
http://scm-forum.co.il    http://www.haforum-letiful.co.il

הבטיחו מקומכם!

חבר/ה יקר/ה שלום רב,
הועידה השנתית SCM ה- 17

כנס החברות המובילות במשק, החברות בפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת האספקה
הפורום המוביל עבור המקצוענים בתחום תפעול ושרשרת האספקה

 לחברי הפורום בלבד ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ל- 4 בכירים מאותו ארגון,
מותנה ברישום מראש

טופס הרשמה למי שאינו חבר בפורום
נא מלאו את הפרטים המלאים:

משפחה:  שם:  

תפקיד:  חברה:  

פקס:  טל:  

כתובת:  נייד:  

 :E-Mail

תוכנית הכנס נתונה לשינוים   •
עבור מי שאינו חבר בפורם ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הפורום.
 מחיר מיוחד לנרשמים )אשר אינם נמנים בקרב חברי הפורום( עד לתאריך 30.8.2017 בסך 270 ₪ + מע”מ.

לאחר מועד זה המחיר יהיה בסך 350 ₪ + מע”מ.
נא הקדימו הרשמתכם - הבטיחו מקומכם!

coo02@zahav.net.il 03-5257838 :הנני מאשר השתתפותי - פקס: 03-6955978 נוסף



   העברה בנקאית – בנק מזרחי סניף 453 מספר חשבון: 104269

   אני משלם/ת בהמחאה לפקודת הפורום הישראלי לתפעול הע”מ ת.ד. 23725 תל אביב 61231 המצורפת בזאת 

סה”כ לתשלום כולל מע”מ     ₪     אני משלם/ת בכרטיס אשראי  

סוג כרטיס האשראי: 

מס כרטיס:

)3 – ספרות בגב הכרטיס(  :CVV/CVC

תוקף:

ת”ז בעל הכרטיס: שם בעל הכרטיס: 

תאריך: חתימה: 

כתובת למשלוח חשבונית:

coo02@zahav.net.il 03-5257838 :את הטופס המלא יש להחזיר - פקס: 03-6955978 נוסף

נא לצרף טופס התחייבות מטעם החברה להסדרת התשלום:

מועד אחרון למשלוח טופס ההתחיבות עד לתאריך 30.8.2017  •
ביטולים יתקבלו בכתב עד לתאריך 20.8.2017  •

coo02@zahav.net.il :הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה
טל: 03-6955994, 03-6208345 פקס: 03-6955978, 03-5257838
http://scm-forum.co.il    http://www.haforum-letiful.co.il

הבטיחו מקומכם!
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