
 

 

"ROZIN - אוצר של תוכניות פעולה לעסקים קטנים" 

 הצטרפות הסכם

 

 אוצר של תוכניות פעולה לעסקים קטנים" -ROZIN" .א

 ("ROZINאתר " להלן  "אוצר של תוכניות פעולה לעסקים קטנים- ROZIN"הצטרפות לה תנאי יפורטו להלן .1

 והתשלום במערכת.  ההצטרפות בטרם זאת, ולאשרם היטב אלה תנאים לקרוא /תמתבקש הנך

 ההצטרפות לתנאי /המסכים הנך כי משמעה" קראתי ואישרתי את התקנון" על לחיצה, לבך לתשומת

 .פיהם על לפעול /תומתחייב

 

כלים תוכניות פעולה, הדרכות ומעוניינים לקבל אשר עסקים  לבעלי דע, המיואתר סגורהנו  ,ROZIN"אתר " .2

 מומחים מטעמה.המיוצרים על ידי רוזין רוזנבלום או השיווק העסקי, בתחום 

 הבאים:  /שירותיםזכאים למוצרים ,ROZIN"אתר "לכל הפחות, יהיו חברי  .3

  ,הכלים והקבצים תוכניות הפעולה, גישה בלתי מוגבלת לכל מאגר ההדרכות 

  וכוללים את התכנים:מוגן בסיסמה, " המצויים באתר אינטרנט ייעודי ROZINאתר של "

 פיתוח העסק, מיתוג והובלה. קורסי בסיס.ניהול העסק, וכן, שיווקית ותכתיבה  שיווק ומכירות,

 30% /על ידי רוזין  ויופקו אשר יאורגנו לקהל הרחב, סמינרים כנסים/ הנחה על כל האירועים

 לכרטיס יחיד.₪  150 עלמעולה שמחירם ו - בלבד ומטעמהרוזנבלום 

  "(המינימלית התקופה)להלן: " חודשים 12בת הנה לתקופה מינימלית  "ROZINאתר "החברות ב .4

, מקבל הנרשם גישה לתכנים וכלים רבי ערך, אשר ROZIN"אתר ל"יד עם ההצטרפות : מלתשומת לבך .5

אתר "ברח ביחס ישיר למשך חברותו ניתנים לו אך ורק כנגד הרשמתו לתקופה המינימלית ואינם בהכ

"ROZIN , אתר "לביטול ההרשמה"ROZIN , הנרשם בכל החזר כספימכל סיבה שהיא, לא תזכה את . 

 התמורה .ב

 כולל מע"מ.₪ 1,524חודשים הנה בסך  12מלית של ילתקופה המינ "ROZINאתר ב"החברות עלות  .6

אשר ישולמו באמצעות כרטיס אשראי. במעמד החתימה על ₪,  127תשלומים של  12: אופן התשלום .7

 טופס זה, ימסור הנרשם את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע החיוב. 

 תנאים והבהרות .ג

, ייחשף הנרשם לתכנים וחומרים רבים בנושאי שיווק ומכירות, אשר ROZIN"אתר "כאמור לעיל, במסגרת  .8

הם כדי לסייע לו במסגרת בית העסק שלו. המדובר בתכנים וכלים אשר נכתבו ונוצרו על ידי רוזין יהיה ב

יחד עם זאת מובהר, כי אנשי מקצוע בהתאם למיטב ניסיונם.  סיונה, או על ידיירוזנבלום בהתאם למיטב נ

היישום של תכנים וחומרים אלה תלוי ומשתנה מעסק לעסק ומאדם לאדם ואין לרוזין רוזנבלום אפשרות 

 יביא בהכרח לתוצאות אותם ציפה לקבל או במועד קבלתן.להבטיח כי יישום של תכנים אלה 

הינה , בתכניו ובמוצריו ובתהליכים שמועברים באמצעותווהיישום  , והשימושROZIN"אתר "בההשתתפות  .9

 )ככל וייגרם( לכל נזק שייגרם הנרשם בלבד. רוזין רוזנבלום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראייםבאחריות 

אתר "ביובאו במהלך תקופת החברות ש הסברשיטה או טיפ, תוכן, הנחיה, עצה, בבעקבות שימוש 

"ROZIN 

רו אל הנרשם או יועבהנרשם אליהם ייחשף או בתכנים כל זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בחומרים  .10

לעשות  ם מתחייבש, בכל פורמט ובכל מדיה, שייכות לרוזין רוזנבלום. הנרROZIN"אתר "בבמהלך חברותו 

ל גורם אחר ולא לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא להעבירם לכ שימוש אישי בלבד ולאבחומרים אלה 

  אישור מראש ובכתב של רוזין רוזנבלום. 

 . גם יחד השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד. מובן, כי יש לראות את האמור כמכוון לשני המינים .11


