הסכם הצטרפות כספק באתר הסעות בישראל מקבוצת TOP1
לקוח יקר! קבוצת  - TOP1שיווק עסקים באינטרנט ,מספקת שירותי שיווק למאות חברות בתחומי הסעות והובלות באינטרנט .חברתנו מציעה את שיטת
העבודה "תשלום לפי פניות " בשילוב פרסום וחשיפה מקסימאלית בתשתית האפקטיבית ביותר לעסקים ברשת .קבוצת " "TOP1נמדדת כאחת החברות
המובילות בעולם השיווק באינטרנט ,החברה מורכבת ממספר מומחים טכנולוגיים ,המספקים מענה לכל צרכי שיווק העסק שלך במקום אחד.

התמחות:


בניית אתרים ,קידום אתרים ,שיווק בגוגל ,פייסבוק  ,טוויטר ,MSN , Yahoo ,ועוד.



פרסום ושיווק עסקים באתרי קבוצת :TOP1






הסעות בישראל – אתר הסעות המוביל ישראל.
אתר ירושלמי – אתר ירושלים.
קבל  - 5מוקד פניות לעסקים.
 – SALEINFOלוח המבצעים והמסחר של ישראל.

תשלום לפי פניה – לא קיבלת פניות לא שילמת!
חבילה
בנק פניות
011

חבר באזורים
לפי בחירה

בנק פניות
011

לפי בחירה

בנק פניות
011

לפי בחירה

בנק פניות
0111

לפי בחירה

סמן  Vבחבילה המתאימה לך ביותר:
עלות פניה
 ₪ 25לפניה
 +מע"מ

סה"כ לתשלום
₪ 2500
לבנק של 100
פניות
₪ 4600
לבנק של 200
פניות
₪ 10.500
לבנק של 500
פניות
₪ 17.000
לבנק של 1000
פניות

החבילה כוללת
תשלום לפי פניה – בנק של  100פניות מראש ,פרסום חינם באתר
ותשלום רק על פניות מתקבלות בפועל ,לא קיבלת פניות לא שילמת
כסף.
תשלום לפי פניה – בנק של  200פניות מראש ,פרסום חינם באתר
ותשלום רק על פניות מתקבלות בפועל ,לא קיבלת פניות לא שילמת
כסף.
תשלום לפי פניה – בנק של  500פניות מראש ,פרסום חינם באתר
ותשלום רק על פניות מתקבלות בפועל ,לא קיבלת פניות לא שילמת
כסף.
תשלום לפי פניה – בנק של  1000פניות מראש ,פרסום חינם
באתר ותשלום רק על פניות מתקבלות בפועל ,לא קיבלת פניות לא
שילמת כסף.

החבילה כוללת
כרטיס עסק המפורסם ב 4 -אתרים מובילים :הסעות בישראל +
אתר ירושלים  +אינדקס עסקים " + "SALEINFOאתר "קבל "5

מחיר לחודש
+ ₪ 1900
מע"מ

מחיר שנתי
+ ₪ 19.000
מע"מ

כרטיס עסק מקודם המפורסם ב 4 -אתרים מובילים :הסעות
בישראל  +אתר ירושלים  +אינדקס עסקים " + "SALEINFOאתר
"קבל ."5

+ ₪ 3800
מע"מ

+ ₪ 38.000
מע"מ

+ ₪ 5.700
מע"מ

+ ₪ 57.000
מע"מ

+ ₪ 7.600
מע"מ

+ ₪ 76.000
מע"מ

 ₪ 23לפניה
 +מע"מ
 ₪ 21לפניה
 +מע"מ
 ₪ 17לפניה
 +מע"מ

בחירה

תשלום חודשי קבוע – ללא הגבלת פניות חודשיות!
חבילה
מוביל
בסיס

חבר באזורים
אזור עבודה אחד
התחייבות למינימום
 80פניות בחודש
 0אזורי עבודה
התחייבות למינימום
 160פניות בחודש

מוביל
זהב

 3אזורי עבודה
התחייבות למינימום
 300פניות בחודש

שירותי שיווק  VIPבאינטרנט  -כרטיס עסק  VIPבכל אתרי החברה +
באנרים להגברת פניות  +בניית אתר  +קידום אתר במנועי חיפוש
אורגני  +עיצוב גרפי  +ניהול קמפיינים פרסום בקישורים בגוגל ללא
עמלה  +שירותי שיווק מלא לעסק שלך במהלך כל השנה.

מוביל
פלטינה

עבודה בכל הארץ
התחייבות למינימום
 500פניות בחודש
ללא הגבלת
פניות!

הכול כלול (ללא הגבלת פניות) הפתרון המושלם לכל עסק:
בניית אתר  +קידום אתר במנועי חיפוש  +קידום בגוגל  +קישורים
ממומנים בגוגל  +פייסבוק  +טוויטר +באנרים בשווי .₪ 5000
החבילה המושלמת למיתוג פרסום ושיווק העסק ברחבי האינטרנט.
שירותי שיווק מלא לעסק שלך במהלך כל השנה.

מוביל
כסף

קבוצת  - TOP1כתובת :ירושלים יד חרוצים  18תלפיות (קניון ישראל)  02-6508000פקס1532-6508000 :

בחירה

שירותים נוספים
חברתנו מספקת פתרונות בנייה וקידום אתרים באינטרנט והכול תחת קורת גג אחת!
בניית אתר איכותי ומנצח מתחרים בכול צורה ודרך ,המותאם למנועי חיפוש ברשת.

קידום אתר (אורגני) במנועי חיפוש בארץ ובעולם ,בדגש על מנוע חיפוש המוביל בעולם "גוגל".

פרסום ב" -גוגל אדוורדס" קישורים ממומנים ,וניהול קמפיינים פרסומיים לפי תקציב חודשי  /שנתי.

הערות ,ומחויבותך כספק שירות
.1
.2

חל עליך איסור מוחלט על העברת פניות הנשלחות על ידי "קבוצת  "TOP1למתחרי החברה ברשת.
חברתנו שומרת את הזכות לעצור/להפסיק את השרות במקרה של איחור בתשלומים ,מכל סיבה שהיא.

שם וכתובת בית העסק
מס .ח.פ/.עוסק מורשה
סוג כרטיס אשראי לתשלום

ויזה ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס ,ויזה לאומי

שם בעל כרטיס האשראי
מס' תעודת זהות בעל הכרטיס
מס כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי
התמחות העסק ,פרט בהרחבה.
מספר טלפון העסק
מספר נייד לקבלת פניות (לידים)
דואר אלקטרוני
מספר פקס
איזור מתן שירות (פרט לפי ערים)
שעות וימי פעילות

המזמין
תאריך______________________:
שם מלא____________________ :
חתימה_____________________ :

שלח טופס זה חתום לפקס.0030-6010111 :
טלפון משרד | 106010111 :מנהל מכירות שלומי  | 1006336663מנהלת שירות ותמיכה לירון 1000060111

קבוצת  - TOP1כתובת :ירושלים יד חרוצים  18תלפיות (קניון ישראל)  02-6508000פקס1532-6508000 :

אתרי קבוצת  TOP1בנוסף לאתר הסעות בישראל

בין לקוחותינו (רשימה חלקית)

ועוד…
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