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מפעילה מגוון אמצעים וכלים פרסומיים לשכת רואי חשבון 

 עורכת כנסים ואירועים במגוון נושאים לאורך כל השנה.ו

 

 ותו אתה מחפש!זו ההזדמנות שלך להגיע לקהל יעד שא

 

 10,000במסגרת הלשכה פועלת מחלקת "חשבי השכר" המאגדת בתוכה כ 

 ומוסדות מובילים במשק.חשבי שכר הפועלים בתפקידים שונים בחברות 

 אירועים וכנסים לאורך כל השנה.פעילות, מחלקת חשבי השכר מקיימת אף היא 

בין השאר מקיימת המחלקה, כנסים של חלוקת תעודות לחשבי שכר אחת לרבעון 

כנס מקצועי מעל לכל, ו פעיל ושוקק טלגרםערוץ ועוקבים  4000כ עם  סבוקידף פי

  משתתפים לפחות מחציתם חשבי שכר.  500שנתי באילת בו לוקחים חלק כ

ספק לכם הזדמנות ילשיתוף פעולה ש תייחודיהצעה  אנחנו שמחים להציע לכם

 .להגיע לקהל יעד ממוקד ומבוקש

 הרכבנו עבורכם חבילות פרסום שיאפשרו לכם חשיפה מרבית לקהל לקוחות זה.

חלק מתוך מגוון היצע הכנסים  ותיקחהכנסים בהם \הכלים ניתן לבחור את

  .והאירועים

 

 *החבילות הינן מודולריות וניתנות לשינוי והתאמה.

 ל פי צרכי המפרסם.ע*ניתן לשקול הצעות פרסום נוספות שיעלו על הפרק 



 בלשכת רואי חשבון :לבחירה פרסום החבילות 

 א.

דוכן בכנס  השתתפות בפאנל + –טקסי חלוקת תעודות(  4)אילת,  כנסים חמישה

דלת" -שילוב באנר ב"תלי +הכנס  בתוכניתלוגו  הכנס + פליקצייתבאנר בא+ 

פרסום מודעות דרושים באמצעי הדיגיטל  אחת  בדלת המלון )בחדרי הכנס( +

שגרתי  עדכון) מייל פושים  10ב  שילוב באנר+  פרסומים בסה"כ( 12לחודש )

+ עמוד צבע ביומן רואה החשבון )אחת  שליחה(מיילים בכל  10,000- כל שיוצא 

+ עמוד צבע סטריפים פרסומיים ביומן רואה החשבון בתחתית עמוד  10+ לשנה( 

 בביטאון הלשכה "רואה החשבון" )אחת לרבעון, ארבע פעמים בשנה( 

100,000  ₪ 

 ב. 

+ )בכנס אילת(  השתתפות בפאנל –( תעודות חלוקת טקס, אילת) כנסיםשני 

+  אפליקציית הכנס +הודעת פוש באפליקציית הכנס )אילת(באנר בבכנס + דוכן 

פרסומים  6פרסום מודעות דרושים באמצעי הדיגיטל  )+ לוגו בתוכנית הכנס 

מיילים  10000-פושים ) מייל עדכון שגרתי שיוצא  לכ  5שילוב באנר ב + בסה"כ( 

סטריפים  10עמוד צבע ביומן רואה החשבון )אחת לשנה( + +  בכל שליחה(

צבע בביטאון הלשכה  יעמוד 2פרסומיים ביומן רואה החשבון בתחתית עמוד + 

 ים בשנה( י"רואה החשבון" )פעמ

50,000  ₪ 

פרסום מודעות דרושים באמצעי  2דוכן בכנס +  - ארבע כנסי חלוקת תעודותג. 

 . )חבילה ללא כנס אילת(פושים 4+ שילוב באנר ב הדיגיטל  

20,000  ₪ 
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באנר באפליקציית  +הכנס פרסומי  בכלדוכן בכנס + לוגו  +השתתפות בפאנל ד.  

 הכנס +הודעת פוש באפליקציית הכנס )אילת( + לוגו בתוכנית הכנס

8,800  ₪ 

+ לוגו  הכנסלוגו בכל פרסומי הכנס + באנר באפליקציית ה. השתתפות בפאנל + 

 בתוכנית הכנס

5000  ₪ 

 

+ לוגו בתוכנית  + באנר באפליקציית הכנס  . דוכן בכנס +לוגו בכל פרסומי הכנס ו

 הכנס

4,400  ₪ 

 

 : מחירון לחברות בפיקוח 

 

 

 

 050-3543101  לפרטים : אריה לוי,

 ₪ 5000השתתפות בפאנל בכנס )אילת(

 ₪ 4400דוכן בכנס )אילת(

 ₪ 2000באנר באפליקציית הכנס )אילת(

 ₪ 2000שילוב לוגו ב"תלי-דלת" בדלת המלון )בחדרי הכנס באילת (

 ₪ 4000פרסום מודעות דרושים באמצעי הדיגיטל  אחת לשבוע, 4 פרסומים לחודש

מעל 3 שליחות - 3500 ₪ לשליחה, מעל 6 שליחות 3000 ₪  לשליחה ₪ 4000שילוב באנר בפוש ) מייל עדכון שגרתי שיוצא  לכ -10,000 מיילים בכל שליחה( 

 ₪ 3000עמוד צבע ביומן רואה החשבון )אחת לשנה( 

 ₪ 3000 סטריפים פרסומיים ביומן רואה החשבון בתחתית עמוד  10

 ₪ 3000עמוד צבע בביטאון הלשכה "רואה החשבון" )דיגטלי, מתפרסם  אחת לרבעון, ארבע פעמים בשנה, ניתן לשלב לינק לעמוד נחיתה ( 

 ₪ 2500דוכן בכנס חלוקת תעודות ) אחת לרבעון( 


