ר

 - pConיותר הצלחות מהירות ויותר זמן פנוי!
 pConמסייע להתייעל ,לבחור ולמצות ,טכנולוגיות שמביאות ליותר הצלחות מהירות ובו זמנית ליהנות
מיותר זמן פנוי ,מערך מחשוב מתקתק ומוגן ויותר ערך עסקי וכסף למאזן.

מה  pConמציע למנהלי מידע?
 pConהוא שרות תחקירים מקצועיים מתומצתים ,המגיע במייל ומיועד למנהלי מידע בארגונים .הוא מסנן
ומתמצת חדשות ,טכנולוגיות ופתרונות מוכחים ואת מה שהכי מעניין וחשוב במחשוב pCon .גם מרכז את
מיטב הידע המקצועי ,ממיטב המומחים ובעלי הניסיון ,בארץ ובעולם ,ומצביע כל שבוע על טכנולוגיה מבטיחה
אחרת ,בעלת ערך עסקי ממשי .כך ניתן לקבל במהירות ,החלטות קלות של  ,Go No Goולהביא ערך
מוסף אמיתי ומשמעותי לארגון .בו זמנית אפשר לצמצם ולחסוך כסף וזמן רב ויקר שמוקצה כיום לעדכון אישי
ולהתייעצויות ומפגשים ,עם חברות ויועצים.

למה  pConחשוב למנהלי מידע?
יש כיום הרבה טכנולוגיות חדשות ,מורכבות ויקרות ,וחייבים להתקדם .מצד שני ,בנסיבות הקיימות ,קל
להיכשל ,לשלם מחיר יקר ולהרגיש מתוסכל .המומחיות הייחודית של  pConהיא לסייע לבחור "סוסים
מנצחים" ,ולמנוע "צרות" כואבות ויקרות.

קובי שפיבק  -תעודת זהות מקצועית של העורך הראשי
קובי שפיבק  MBA ,Bsc.הוא מומחה טכנולוגי ,מקצוען ואמין ,שמבין מה
באמת עובד ומצליח ,המסייע למנהלי מידע להשיג תוצאות ולקבל
מחמאות.
קובי מסייע למנהלי מידע רציניים ותכליתיים ,שמחפשים משמעות ערך
וסיפוק בעבודתם ,ורוצים להשפיע ולהראות תוצאות משמעותיות.
קובי מציע להם :להיות בטוחים שהם מעודכנים כל הזמן במה שבאמת
עובד ומקדם ,להפחית נפילות והסתבכויות ולהביא לארגון ,ערך עסקי
וכסף וגם לחסוך הרבה הרבה כסף זמן! – קצר ולעניין.
במה הוא מיוחד?  -קובי הוא היחידי שמציע לקבל בזמן קצר ובאופן
שוטף ,עדכון מקצועי מרוכז ואמין ,על כל החדשות והטכנולוגיות העיקריות ,שכל מנהל מידע רציני ,חייב
להכיר.
מה ה"קבלות" שיש לו?
א .ניסיון מקצועי בחזית הטכנולוגיה ,כמהנדס ,מנהל ,פתח ,יזם ומומחה מקצועי ,במשך למעלה מ 35-שנים!
ב .הכנת מעל  1000תחקירים מקצועיים ומעל  1000תדרוכים חדשותיים ,על כל הטכנולוגיות והיבטי המחשוב
החשובים ,ב 20-השנים האחרונות.
ג .מאות לקוחות שכוללים את מנהלי המחשוב המובילים של מדינת ישראל.

קומרקטינג בע"מ – ח.פ513315879 .
דרבלה  10ת.ד 2340.ראשל"צ info@pcon.co.il – 75121
טלפון 03-9667939:פקס03-9660310:

הצעת מחיר מספר  OB121811לרכישת תחקירי pCon
רצ"ב הצעת מחיר לרכישת תחקיר בודד של .pCon

כמות

תאור הפריט
תחקיר בודד של pCon
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סה"כ ₪
 + ₪ 247מע"מ

מה אתה מקבל?
 pConהוא שרות ייחודי ,שממיין ומסנן אותן טכנולוגיות שיש להן ערך מוסף ,ממשי ומוחשי ,ומסביר מתי ואיך כדאי
ליישם אותן .הוא מתמקד בשאלות המרכזיות והמעשיות ,שמטרידות מנהלי מידע ,ומסייע לקבל החלטות טובות יותר,
לחסוך כסף וזמן ,להבטיח מערך מחשוב מתקתק ומוגן ,להוסיף ערך עסקי ולהגדיל את שורת המאזן.

החלופות להצטרפות
אנו מציעים מספר חלופות ליהנות מהשירות כמפורט למטה .שים לב כי כל ההצעות מתייחסות למנוי פרטני .ניתן
לקבל הצעת מחיר ארגונית ,על ידי פניה אלינו לפי הפרטים למטה.
החלופות להצטרפות

מה מקבלים?

המחיר למנוי בודד )לא כולל מע"מ(

מנוי רבעוני
מנוי שנתי
מארז תחקירי 2006-2011

כולל  13תחקירים  13 +תדרוכי חדשות
כולל  52תחקירים  52 +תדרוכי חדשות
מארז של  6תקליטורים עם  312תחקירים
ערכה שכוללת את מארז התחקירים  +מנוי פרטני
ניתן לרכוש רישוי ארגוני לכל החלופות למעלה

740
2470
2970
3470
התקשר אלינו לפרטים

) TechMapבמחיר מבצע(

מנוי ארגוני

בונוסים למצטרפים )ראה פירוט בחלק התחתון ( www.pcon.co.il/v7/debrief2.asp -
•

מזמין תחקיר בודד יקבל במתנה את חבילת "תחקירי הניידות של  ,"pConבשווי  + ₪ 741מע"מ.

• מצטרף כמנוי רבעוני יקבל  13תדרוכי חדשות  +חבילת "הראה להם כסף" או "בלי תקלות ונזקים") .ציין את בחירתך
בשורת ההערות( .בשווי כולל של + ₪ 2235מע"מ.
• מצטרף כמנוי שנתי ,ייהנה מבונוס מיוחד של  26תחקירי  pConשל החודשים ינואר – יוני  52 + 2011תדרוכי חדשות
 +חבילת "הראה להם כסף" או "בלי תקלות ונזקים"  +תחקיר לבחירה ובסך הכל שווי של  + ₪ 6716מע"מ
• מי שיצטרף כמנוי שנתי ל 52-תחקירים יוכל בתוספת של ) ₪ 1000במקום  (!!!₪ 2970ליהנות ממארז של  6תקליטורים
מהשנים  2011 – 2006עם  312תחקירים שפירושם השקעה של פחות מ ₪ 4-לתחקיר שיכול לחסוך עשרות שעות ואולי
גם מאה שעות עבודה יקרות ויותר!!!

לכבוד קומרקטינג בע"מ
 – Info@pcon.co.ilפקס  ,03-9660310טל' 03-9667939
אני מבקש להזמין תחקיר בודד  /מנוי פרטני  /מנוי ארגוני של _____ מנויים  /מארז תחקירים ) TechMap /סמן בחירתך(.
שם מלא_______________________ תפקיד____________________ ארגון___________________
כתובת _____________________________________ עיר___________________ מיקוד _________
טל' _______________מייל_____________________ תאריך___________ חתימה_______________
הערות _________________________________________________________________________

אחריות מלאה ומוחלטת במילים פשוטות ואותיות גדולות!
אנחנו מתחייבים על טופס הזמנה זה ,בהתחייבות כתובה ומפורשת לשביעות רצונך –
תוכל תוך  30יום מתחילת השירות לבטל את ההזמנה ,לא להיות מחויב בתשלום כלשהו,
וגם לשמור אצלך במתנה את הגיליונות שקיבלת .אין סיכון רק רווח אפשרי!

