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ו' באדר א' ,תשע"ט
11/02/2019

חברות וחברים יקרים,
הנדון:

חוברת "מטרית המידע"  -גיליון מס'  - 72מרץ 2019

חוברת מטרית המידע ממשיכה להיות כלי עזר חיוני במשרדי רואי החשבון.
בימים אלו אנו שוקדים על הכנתה של חוברת מס' .72
כשירות לחברים ,ניתן להדפיס ע"ג החוברות את שם הפירמה ללא עלות נוספת (מותנה בכמות
מינימום כמפורט בטופס ההזמנה המצורף).
המעוניינים ,בחוברות עם לוגו עבור לקוחותיהם ,יוכלו לרכשן ,במחיר של  13ש"ח  +מע"מ.
יש להעביר את סך התשלום לפקודת א .אורן הפקות דפוס בע"מ.
המעוניינים ,בחוברות ללא לוגו עבור לקוחותיהם ,יוכלו לרכשן ,במחיר של .₪ 13
יש להעביר את סך התשלום לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל.
הזמנות תתקבלנה במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום  ,28.2.19בצירוף תשלום.
יש למלא את ספח ההרשמה בכתב ברור.
החוברות תסופקנה לכל המאוחר עד אמצע חודש מרץ.

בברכה,

המזכירות המקצועית
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לכבוד
לשכת רואי חשבון בישראל
רח' מונטפיורי 1
ת.ד29281 .
תל-אביב6129201 ,

שם המשרד_______________________________:




לבחירתך שתי אפשרויות להזמנת חוברות עם לוגו  /ללא לוגו.
נא למלא את האפשרות הרצויה.
יש למלא ספח תשלום המצ"ב.

הזמנת חוברות עם "לוגו" (שם הפירמה)
לתשומת לב!
.1
.2
.3
.4

כמות החוברות המוזמנות תהיה בכפולות של  25חוברות ולא פחות מ 50 -חוברות.
יש לצרף את שם לוגו(/שם הפירמה) כדלקמן:
הדפסת לייזר בצבע שחור בלבד ע"ג נייר לבן בגודל של  3ס"מ  12.5 Xס"מ (כך ניתן יהיה
לבצע את העבודה באיכות מקסימלית).
מסיבות טכניות הכרוכות באיכות ההדפסה ,יש להעביר את הנייר עם הלוגו המבוקש
בדואר או באמצעות שליח בלבד.
במידה והוזמנו חוברות עם לוגו בעבר ,ההדפסה תבוצע עם הלוגו הקיים במערכת.
נא לשלוח לוגו רק במידה ויש שינוי.

 ברצוני להזמין _______ חוברות  13 Xש"ח  +מע"מ =

ש"ח

ספח תשלום להזמנת חוברות עם "לוגו" בלבד
כתובת :מונטפיורי  ,1ת.ד ,29281 .ת"א 6129201
טל' לבירורים ,03-5116621 ,03-5116625 :פקס03-5113525 :
תשלום באמצעות המחאה בלבד.
שימו לב! את השיקים יש לכתוב לפקודת :א .אורן הפקות דפוס בע"מ
שם:

שם משפחה:

מס' טלפון:

כתובת ברורה למשלוח חבילות ( :לא ת.ד___________________________________ ).
מס' טלפון נייד_____________________ :

מס' חבר_________________ :

מצ"ב צ'ק מס' ______________ :בנק _______________ :על סך ____________ :ש"ח
בנק____________________________ :
תאריך:

על סך:

ש"ח

חתימה______________________ :
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הזמנת חוברות ללא "לוגו" (שם הפירמה)
 ברצוני להזמין _________ חוברות  13 Xש"ח

ש"ח

=

יש לצרף דמי משלוח בהתאמה:
עד  9חוברות

 10 -ש"ח

מעל  9חוברות

 60 -ש"ח

סה"כ לתשלום =

ש"ח

ספח תשלום להזמנת חוברות ללא "לוגו" בלבד
כתובת :מונטפיורי  ,1ת.ד ,29281 .ת"א 6129201
טל' לבירורים ,03-5116621 ,03-5116625 :פקס03-5113525 :
שימו לב! את השיקים יש לכתוב לפקודת :לשכת רואי חשבון בישראל
שם:

מס' טלפון:

שם משפחה:

כתובת ברורה למשלוח חבילות ( :לא ת.ד___________________________________ ).
מס' חבר __________________

מס' טלפון נייד___________________ :
תשלום באמצעות המחאה:

מצ"ב שיק מס' _______________ :בנק ____________ :על סך ___________ :ש"ח
בנק__________________________ :

על סך _____________________ ש"ח

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
מס' כרטיס___________________________ :
תאריך:

תוקף____________ :

חתימה______________________ :

