הזמנה אישית לגנן המקצועי
בוא לפגוש את המקצוענים ולהבטיח לעצמך כניסה חלקה לעונה מוצלחת

חובה מקצועית להשתתף ביום העיון הזה!

הביטחון שקנית פלסאון

אישור השתתפות בפקס 04-6902727
מלא ,צלם ושלח בבקשה עמוד זה לפקס  04-6902727ניתן לאשר ההשתתפות גם טלפונית04-6900222 :
אישור לאחר שעות העבודה ניתן להשאיר ,תוך פירוט שמות המאשרים ומספרי טל .בתיבה קולית04-6900200 :
ניתן להרשם גם במיילmichal@galcon.co.il :

כן ,אנו מבקשים להשתתף ביום העיון ב( -סמן בבקשה את המקום והמועד המתאימים לך)
מלון כפר המכביה יום ד’ 20 .01.10.

שמי:

מלון דן כרמל-חיפה יום ג’ 02 .02.10.

מלון מעלה החמישה יום ג’ 09 .02.10.

שם החברה:

מחברתנו יגיעו

אנשי מקצוע

מיקוד:

טל:

כתובת:
טל נייד:

פלסאון טל073-2333777 .
www.plasson.co.il

גלקון טל04-6900222 .
www.galcon.co.il

עמיעד טל04-6909525 .
www.amiad.co.il

תפן טל04-6395551 .
www.tefenplastic.co.il
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לצערי לא אוכל להגיע ,אבקש לקבל קטלוגים וחומר טכני בדואר מהחברות ,במיוחד בנושאים:

גנן ולקוח נכבד,
אנו שמחים להזמינך למפגש הפורום המקצועי של תחום ההשקייה לענפי הנוי
בחסות עמיעד ,גלקון ,תפן ופלסאון המיועד לקבלן הגינון.
להלן הנושאים המקצועיים בהם יעסוק הכנס:
סדר יום:

הדגש בכנס השנה
הגינון בעידן החיסכון במים

08:30 - 09:15

התכנסות ,רישום וכיבוד קל ,מפגש אישי עם נציגי החברות

09:15 - 09:30

דברי פתיחה קצרים

09:30 - 10:00

ה ב י ט ח ו ן ש ק נ י ת פ ל ס א ו ן חידושי פלסאון לשנת  2010פיתוחים חדשים באבזרי השקייה
*סקירת סדרות המותגים של פלסאון לענף הנוי.
דוד ויסוקר ,מנהל תחום יישומים  -פלסאון

מלון כפר המכביה
יום ד’ 20 ,ינואר 2010

10:00 - 10:30

חידושי גלקון לשנת 2010
*בקרי השקייה בגן הפרטי והמוסדי *חידושים בבקרי גלקון *סיטיגל-מערכת בקרה מרכזית
צביקה וייס ,מנהל מכירות גלקון ישראל

מלון דן כרמל-חיפה
יום ג’ 2 ,פברואר 2010

10:30 - 11:00

חידושי עמיעד לשנת 2010
*שיקולים בבחירת מסננים להשקייה בגן הנוי
*אתראת סתימה  -אתראה על סתימת המסנן בזמן אמיתי
ניר בן צבי ,מנהל השיווק עמיעד ישראל

11:00 - 11:45

מפגש עם הצוותים הטכניים והתנסות אישית בחידושי החברות ,מלווה בתדלוק מזון ומשקה

11:45 - 12:15

חידושי תפן לשנת 2010
היבטי חיסכון במים בשימוש בטכנולוגיית הדשייה פרופורציונלית בגינון המוסדי והפרטי
ניצן גרוסמן מנהל הנדסת יישומים תפן

12:15 - 13:00

הרצאת אורח

להלן פירוט בתי המלון והמועדים
בהם יערכו הכנסים ,לבחירתך:

מלון מעלה החמישה
יום ג’ 9 ,פברואר 2010
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום
אך מחייבת רישום שמי מוקדם,
אנא מלא את טופס ההרשמה בגב
ההזמנה ושלח אלינו בהקדם בפקס
המשתתפים בכנסים
יהיו זכאים לפרסום חינם חצי שנתי
באתר הישראלי לגינון
www.ganvnof.co.il

 13:00לערך

ארוחת צהריים במלון

ההרשמה בכנסים

