ספטמבר 2010

חוברת מספר I

הקופונים של בונים עסקים
בונים עסקים—אתר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

www.BonimAsakim.com

על קופוני בונים עסקים
הקופונים של אתר בונים עסקים הינו מיזם חדש שבא לסייע לעסקים
הרשומים באינדקס העסקי של בונים עסקים לפרסם את עצמם לשאר
גולשי האתר ולרשימת התפוצה שלו.
בשלב זה פרסום הקופונים הרגילים בחוברת הינו חינם.
מי שמעוניין לקבל פרסום בולט וגדול יותר בחוברת מוזמן לפנות
אלינו.
החוברת מצורפת לניוזלטר של האתר וגם ניתנת להורדה באתר עצמו לתקופת מה.

על הקופונים
הקופונים המתפרסמים כאן הם באחריות המפרסמים בלבד .לאתר בונים עסקים אין
כל אחריות לעמידת העסקים בהבטחתם ,אין אחריות לרמת השרות ו/או המוצרים של
המפרסמים או כל אחריות אחרת.
במידה ומי מהמפרסמים לא עמד לדעתכם בהבטחתו ,אנא דווחו לנו על כך ואנו
נשקול את מניעת פרסומו בחוברות הבאות.
תוקף כל הקופונים הוא עד סוף  2010אלה אם צויין אחרת על הקופון.

ט.ל.ח.

תנאי פרסום הקופונים
כל בעלי העסקים ,מוזמנים לפרסם קופון בחוברת
הבאה שתגיע למאות נמענים ובחינם !
.1

יפורסמו בחינם קופונים של עסקים
שמתפרסמים באינדקס העסקי של בונים עסקים בלבד !

.2

אם עדיין העסק שלכם לא מתפרסם באינדקס ,זה הזמן להרשם אליו ,זה חינם!

.3

על הקופון להיות עם הנחה או מבצע משמעותי ללקוחות.

.4

אתם מתחייבים לעמוד בתנאי הקופון ששלחתם.

.5

האתר שומר לעצמו את הזכות לפסול קופונים מלהתפרסם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

לפרטים נוספים פנו אלינו באימיילinfo@BonimAsakim.com :

www.BonimAsakim.com | Index.BonimAsakim.com | Blog.BonimAsakim.com | info@BonimAsakim.com

אין לבונים עסקים אחריות על עמידת העסקים המפרסמים בהבטחתם ,ברמת השרות ו/או המוצר או כל אחריות
אחרת .כל האחריות היא על המפרסמים .ט.ל.ח.
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צילום פורטרט לאתר
אינטרנט ב ₪ 400-בלבד
במקום ₪ 600
054-3456029
המחירים לא כוללים מע”מ
הצילומים מתקיימים בסטודיו של הצלם באלעד

תוקף הקופון עד סוף 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=120 :

 ₪ 500הנחה
עבור ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לזוג
www.RDVC.co.il | info@RDVC.co.il | 03-5322008
הייעוץ ניתן על ידי רויטל דור-וילק  -יועצת פנסיונית אובייקטיבית
ההנחה מהמחיר כולל מע”מ.

תוקף הקופון עד סוף אוקטובר 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=1 :

 10%הנחה על כל
המוצרים והשרותים
תיקוני מחשב בבית הלקוח  24שעות ,שידרוגי
מחשב ,מכירת מחשבים משומשים וחדשים,
מכירת חומרה ותוכנה ,התקנת תוכנות ומערכות הפעלה,
אמינות ,דיוק וזמינות.

תוקף הקופון עד סוף 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=270 :

 ₪ 30הנחה על כל המוצרים
באתרwww.zivtechnologies.com :
"זיו הנדסה רפואית וטכנולוגיות" שיווק והספקה של ציוד רפואי
כל מי שיגיע אלינו עם קופון זה יקבל הנחה של  ₪ 30מהמחיר הנקוב
הרשום מתחת לתמונתו .בחרו את המוצר המתאים לכם וצרו אתנו קשר.

תוקף הקופון עד סוף 2010

ziv@zivtechnologies.com | 0545852280 | 035244157
לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=159 :

פרסום קופון חינם
בחוברת מס’  2של הקופונים של בונים עסקים
Index.BonimAsakim.com | info@BonimAsakim.com
אתר בונים עסקים ,הינו אתר המוקדש לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.
באתר בונים עסקים אינדקס עסקים חינמי.
פרסום הקופון חינם לעסקים הרשומים באינדקס של בונים עסקים בלבד !!!
תנאי הפרסום מתפרסמים בתחילת חוברת זו.

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com :

אין לבונים עסקים אחריות על עמידת העסקים המפרסמים בהבטחתם ,ברמת השרות ו/או המוצר או כל אחריות
אחרת .כל האחריות היא על המפרסמים .ט.ל.ח.
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 25%הנחה -

 ₪ 2,730במקום ₪ 3,900
לאתר אינטרנט מלא ,כולל עיצוב מקצועי

אתר שיווקי ,אתר איכותי ,מערכת ניהול תוכן עצמי ,אין
הגבלה על מספר הדפים ,התאמה מושלמת לגוגל
וסינכרון האתר לרשתות חברתיות.
תוקף הקופון עד 30/10/2010

המחירים לא כוללים מע”מ.

לקבלת ההנחה :הדפיסו קופון זה או שימרו במחשב ,התקשרו 03-9382092
ובקשו הצעת מחיר .בעת שליחת ההזמנה החתומה – צרפו בפקס או במייל
קופון זה .קוד מבצע160964 :

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=452 :

איבחון אורה סומא בעלות של  ₪ 200במקום ₪ 300

יעדים לחיים בצבע מלא  -תורת הצבעים
hadasyos@walla.co.il | 03-6772635 | 0522-347996
תוקף הקופון עד סוף 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=301 :

פגישת ייעוץ ראשונית בנושא גירושין
 ₪ 300בלבד !

במקום  40%) ₪ 500הנחה(

המחירים לא כוללים מע”מ

תוקף הקופון עד סוף 2010

עו"ד יצחק קרט – עורך דין גירושין מומחה נכסי קריירה
קרט ושות' – עורכי דין גירושין מומחים גירושין חלוקת רכוש
מנהלי פורום גירושין באינטרנט | טל | 077-4150027 :פקס057-7961991 :
www.karat-law.com

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=153 :

 20%הנחה לשעת
ייעוץ ראשונה!
ייעוץ אסטרטגי ,תקשורתי ותדמיתי עבור חברות וארגונים
ציבוריים .מחזיק באישור לוביסט מכנסת ישראל ופועל
בהתאם לתקנון הכנסת.

תוקף הקופון עד סוף 2010

mariana@ofirpr.co.il | 077-9335313 | 04-9535030
לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=339 :

מתנה בשווי ₪ 250
כתיבת דף נחיתה חינם לאתר על הזמנת  5דפי תוכן
ido@reshamim.co.il | 03-9086307 | 050-8812234
רשמים – הסיפור שלך ,המילים שלנו.
כתיבה שיווקית לחברות ועסקים.

תוקף הקופון עד סוף 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com :

אין לבונים עסקים אחריות על עמידת העסקים המפרסמים בהבטחתם ,ברמת השרות ו/או המוצר או כל אחריות
אחרת .כל האחריות היא על המפרסמים .ט.ל.ח.
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פרסומת על דף שלם בחוברת
הקופונים של בונים עסקים מס’  2ב ₪ 100-בלבד
חוברת הקופונים של בונים עסקים נשלחת באימייל למאות נמענים וניתנת
להורדה מאתר בונים עסקים במשך כמה שבועות.
המחיר לא כולל מע” מ.
לפרטים נוספים שלחו אימיילinfo@BonimAsakim.com :

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com :

 15%הנחה לתהליך אימון אישי/עיסקי
 10-12מפגשים בני שעה ורבע כל מפגש.
עלות רגילה  ₪ 300למפגש.
www.tally-coach.co.il tallyp@012.net.il 050-8380603
תוקף הקופון עד סוף 2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=209 :

פגישת ייעוץ והכוונה בנושא מחשוב
בסביבת מייקרוסופט
חברת "לורן מערכות" ,בית תוכנה העוסק בפיתוח על פי דרישה
ובייעוץ טכנולוגי ,מעניקה לכם פגישת ייעוץ והכוונה בנושא מחשוב
בסביבת מייקרוסופט ,צוות המומחים שלנו יבחן את המערך הטכנולוגי
הקיים ויסייע במתן פתרונות התייעלות לסביבות מסורתיות.
לתיאום פגישה ,ניתן ליצור קשר עם דניאל ב:
תוקף הקופון עד סוף 2010
052-8202031 | 09-7438866

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=356 :

חודש שירות חינם
מוקד מענה טלפוני

תוקף הקופון עד סוף 2010

טלאופיס  -מספקת מענה אנושי מתקדם לעסקים – ללמעלה מ  1,400לקוחות.
המוקד למענה טלפוני  -פועל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
המוקד עונה בשם העסק ומאפשר קבלת פרטי המתקשר לאחר שעות פעילות
המשרד או כגיבוי טלפוני לעסק.

אנו נעניק לעסקים חודש שירות חינם1800-320-310 .
לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=455 :

 25%הנחה
על הזמנת קליפ
 +המרת קלטת אחת ל  DVDבחינם
למזמיני הקליפ
050-6622810

תוקף הקופון עד סוף 2010

kobising@gmail.com

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=399 :

אין לבונים עסקים אחריות על עמידת העסקים המפרסמים בהבטחתם ,ברמת השרות ו/או המוצר או כל אחריות
אחרת .כל האחריות היא על המפרסמים .ט.ל.ח.
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שירות טלמייל במתנה  -שירות תזכורות קוליות
שירות המאפשר באמצעות הטלפון לשלוח תזכורת קולית לדוא"ל שלך או של עמיתיך.
השירות יהיה פעיל עבורך לאחר רישום פשוט ,שניתן לבצע בשני דרכים ב  SMS-או באימייל.

טלאול קונטקט סנטר בע"מ
מייל Telemail@teleall.co.il
טלפון 03-9411111
www.teleall.co.il

תוקף הקופון עד סוף
2010

לפרטי העסקhttp://index.bonimasakim.com/?x=displayComp&id=453 :

 10שעות ייעוץ/חונכות עסקית
במחיר מבצע  + ₪ 1,000מע”מ
הייעוץ /חונכות מתאים לעסקים קטנים וזעירים המספקים שרותים לאנשים פרטיים או לעסקים.
מתאים לעסקים לפני פתיחתם ,אחרי פתיחתם ,עסקים שנתקלו באתגרים כמו שיווק ומכירות.
הייעוץ ינתן על ידי בעלי אתר בונים עסקים.
המבצע מוגבל ל 5-עסקים.

info@BonimAsakim.com | 03-5322008

תוקף הקופון עד

אין לבונים עסקים אחריות על עמידת העסקים המפרסמים בהבטחתם ,ברמת השרות ו/או המוצר או כל אחריות
אחרת .כל האחריות היא על המפרסמים .ט.ל.ח.

