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 השתתפות באפליקציית הטבותבקשה ל

 

בשיתוף מועצת התלמידים והנוער העירונית ביחידת הנוער פועלות לפיתוח אפליקציית  עיריית נשר

מידע והטבות לבני הנוער בעיר נשר.  במסגרת האפליקציה יוצעו הטבות והנחות משמעותיות במגוון 

 רחב של עסקים, שירותים עירוניים, פעילויות ומקומות בילוי בנשר והסביבה. 

 

 ים המעוניינים לקחת חלק באפליקציה. לשם כך אנו מציעים לעסק

כל בעל עסק מוזמן להציע הטבה קבועה לבני הנוער בעיר. ההטבה צריכה להיות שונה  •

מהטבות אחרות שמספק בעל העסק אך יכולה להיות זהה להטבה אחרת שניתנת לחברי 

 .המועדון של בעל העסק

על העסק וזה חייב רך להציג את האפליקציה לבכל נוער שירצה לממש את ההטבה יצט •

  לכבדה.

העסק וההטבה יפורסמו באפליקציה את הספק כולל תמונה כחלק מרשימת ההטבות  •

 הכללית. 

 העסק יוכל לקחת חלק גם באירוע ההשקה של האפליקציה במידה ויתקיים כזה. •

 ויוכל להמשיך גם בשנה שאחריה. 01.09.2020העסק מתחייב לכבד את ההטבה עד  •

 

 .בתאום מראש שינוי ההטבה יהיה

 .הנוער בני ידי על בכלל או כלשהי בכמות תנוצל ההטבה כי מתחייבת לא העירייה

 חל איסור מוחלט להציע הטבות על אלכוהול, חומרים ממכרים, סיגריות ונרגילות.

 .הספק לבין העיריה בין מעביד עובד יחסי יתקיימו לא, ספק הסר למען

 

 14:00בשעה  7.8.19ג יום  עד  nesher.youth@gmail.comבדוא"ל ל:  את ההצעה יש להגיש

 , לשכת מנכ"ל.20, בכתובת דרך השלום בבניין העירייהאו במעטפה סגורה 

 נוערהטבות לאפליקציית בני נא לציין על גבי המעטפה 

 or.m@nesher.muni.ilדוא"ל לבירורים: 

 

 בברכה,

 מורדו אור

 מנהל יחידת הנוער העירונית

 עיריית נשר
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  שם העסק

 

  טלפון העסק

  כתובת העסק

  הטבות המוצעות לנוער

 

 

 

 

 

 

הטבה נוספת המוצעת 

אם בן/בת הנוער שיתפו 

את דבר ההטבה ברשתות 

 החברתיות )לבחירה(

 

 

  הערות

 

 בעל העסק מתחייב 

להציע הטבה קבועה לבני הנוער בעיר, כל נוער שירצה לממש את ההטבה יצטרך להציג  •

 כבדה. יאת האפליקציה לבעל העסק וזה 

עם אפשרות להארכה בשנה נוספת בכפוף להסכמת  01.09.2020לכבד את ההטבה עד  •

 העירייה

 שינוי ההטבה יהיה בתאום מראש. •

 הטבות על אלכוהול, חומרים ממכרים, סיגריות ונרגילות.חל איסור מוחלט להציע  •

   nesher.youth@gmail.comל: לוגו ותמונות מתאימות ישלחו בדוא"ל   •

 

   

 חותמת  שם בעל העסק
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