בשיתוף:

טופס הרשמה

פיתוח כישורי  CFOsבחברות היי-טק
 10מפגשים ( 40שעות אקדמיות) בשעות 16:30-20:00
פתיחה :ביום שני  6לאפריל 2020
הקורס מיועד ל-
•  CFOsהמעוניינים להכשיר עצמם לענף ההיי-טק
• בכירים באגפי כספים ,בחברות הייטק ,המעוניינים לפתח כישורי CFOs
הזכאות לתעודה בסיום הקורס מותנית בהשתתפות לפחות ב 75%-ממפגשי הקורס.
תאריכים22.6 ,15.6 ,8.6 ,1.6 ,25.5 ,18.5 ,11.5 ,4.5 ,20.4 ,6.4 :
מספר המקומות מוגבל.
הרשמה:
• מחיר היסוד ₪ 12,150 :בתוספת מע"מ.
• לחברי פורום  CFOיינתנו  30%הנחה ממחיר היסוד.
• לנרשמים מארגון בהם חבר אחד מהפורומים השותפים או לנרשם נוסף מאותה חברה ,תינתן
הנחה בסך  15%ממחיר היסוד.
נרשמים המשלמים את הקורס מכיסם ,זכאים לחלוקה לתשלומים בכרטיס אשראי

טופס התחייבות  -הרשמה:
לכבוד :המרכז להכשרות  ,CXOsטל'  :03-5104555פקסsec@cxo-t.org 03-5170918 :
הריני מבקש/ת להירשם לסמינר עומק בניהול חברות במחירים ובתנאים המפורטים במסמך זה( .נא לסמן את השורה המתאימה):
 oהריני חבר/ת אחד הפורומים השותפים וזכאי/ת להנחה של .25%
 oהריני מנהל/ת בחברה בה מכהן חבר/ת אחד הפורומים ולכן זכאי/ת להנחה של . 15%
 oהריני משתתף/ת נוסף/ת מאותה חברה בה כבר נרשם משתתף לקורס ,ולכן זכאי/ת להנחה של  30%ממחיר היסוד.
 oאינני חבר/ת פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל _________________________ ונייד___________________).
ההרשמה -מהווה התחייבות לתשלום (למעט אם נדחתה המועמדות לקורס על ידי המרכז להכשרות  ) CXOsוביטול אפשרי אך ורק לפי
תנאי הביטול המפורטים כלהלן :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס לא יחויב בתשלום ,ביטול השתתפות פחות משבוע ימים יחויב
בתשלום מלא .את הודעת הביטול יש לשלוח בפקס או במייל .משתתף שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב בתשלום מלא.
שם _____________________________:תפקיד _____________________:חברה___________________________ :
מייל _____________________________________________________ :נייד______________________________ :
o
o

הריני מבקש לשלם ,בחיוב החברה לפי הפרטים למעלה
הריני מבקש לשלם בכרטיס אשראי שהוצא על שם _____________________ :ת"ז________________________:

סוג כרטיס האשראי :ויזה  /ישראכרט .מספר הכרטיס ________________________ תוקף______:CVV _____________ :
מספר תשלומים________________ :

"כי בקבוצת למידה של מנהלים בכירים בלבד – יש ערך מעשי חשוב
עבורי" ,עדות אחד המשתתפים
 CxO Executives Trainingהינו מרכז השתלמויות למנהלים הבכירים ביותר בחברות
המובילות בישראל ,מיסודם של פורום  CFOופורום ראשי החברות.

