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   2022 אוגוסט - אפריל ,  B144שירות יתקנון מבצע

 יםתקופת המבצע .1

עד או , כולל 21.8.33ביום  מוויסתיי 2.0.3433ביום  ועל חבילת הפרסום יחל יםהמבצע

 , בכל החבילות  להלן יחד. חבילות פרסום, הראשון מבניהם 2,444להגעה ל 

 ים מבצעמהות ה .3

למצטרפים חדשים ראשונים ה םיהחודש 4למשך על יחידות הפרסום מבצע הנחה  .3.1

 2,000, 0,500, 0,000, 000, 000, 400, 000עד  של הלחביל -סקי לשירות המדריך הע

יחידות הפרסום עבור חיוב על הנחה  11% הטבה של - יחידות פרסום לחודש 2,500, 

 ,  3,444, 1,144, 1,444, 844, 044, 044, 244עד מקסימום  ,בשירות המדריך העסקי

 ,ליחידת פרסום ₪ 4.81בצע של מ במחירבהתאמה,  יחידות פרסום בחודש 3,144

, 134, 04, 04, 01 על יעלה לא לחודש הטבה ללקוח"כ סה) םיחודש 0 למשךוזאת 

 0לאחר  נשאר בשירות. עוד הלקוחכל ו ,(בהתאמה לחודש ₪ 271 ו 244, 331, 114

דמי השימוש  .(ליחידה ש"ח 1)עבור יחידות הפרסום הרגיל תעריף הייגבה חודשים 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  .לחודש ₪ 10החודשיים יעמדו על סך של 

 -מבצע הטבה של דף עסקי בגוגל למצטרפים חדשים לשירות המדריך העסקי  .3.3

יחידות פרסום  3,144,   3,444, 1,144, 1,444, 844, 044, 044, 244 עד לחבילה של

יחידות  3,144 ,3,444, 1,144, 1,444, 844, 044, 044, 244עד מקסימום  -לחודש 

דף הטבה של ליחידת פרסום,  ₪ 1בעלות של בהתאמה פרסום בחודש בהתאמה 

דמי השימוש (. "חש 208-רגיל מחיר) ללא עלות (Google My Businessעסקי בגוגל )

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  .לחודש ₪ 10החודשיים יעמדו על סך של 

חבילת בסקי למצטרפים חדשים לשירות המדריך העעל דמי הניהול  מבצע הנחה .3.2

בתקציב  במסלול משולב עם קידום מודעות במנוע החיפוש גוגל 100Bפרסום בשרות 

 11%הטבה של  -למודעות גוגל  לחודש ש"ח 3,344, ₪ 1444,₪ 744 ,₪ 144חודשי של 

 ₪ 000 ,₪ 200, ₪ 300שהינם ), הראשונים םיודשח 0 ל הקמפיין ניהול דמי עלהנחה 

,   ₪ 424 ,₪ 339, ₪ 254לאחר הנחה דמי הניהול יהיו (. לחודש בהתאמה ₪ 700, 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  .בהתאמהלחודש  ₪ 070

ים חדשים לשירות המדריך העסקי בחבילת מבצע הנחה על דמי הניהול למצטרפ .3.0

ברשת החברתית פייסבוק במסלול משולב עם קידום מודעות B 100פרסום בשרות 

הטבה  - למודעות פייסבוק לחודש 3,344, ₪ 1444 ,₪ 744 ,₪ 144בתקציב חודשי של 

 200, ₪ 300שהינם ), חודשים הראשונים 0 ל הקמפיין ניהול דמי עלהנחה  11%של 
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, ₪ 339, ₪ 254לאחר הנחה דמי הניהול יהיו (. לחודש בהתאמה ₪ 700 ₪ 000 ,₪

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  לחודש בהתאמה. ₪ 070 ,  ₪ 424

מבצע הנחה על דמי הניהול למצטרפים חדשים לשירות המדריך העסקי בחבילת  .3.1

ברשת הפרסום של טאבולה במסלול משולב עם קידום מודעות  100bפרסום בשרות 

הטבה של  - טאבולהלמודעות  לחודש ₪ 3,344, ₪ 1444 , ₪ 744בתקציב חודשי של 

,  ₪ 000 ,₪ 200שהינם ), הראשונים חודשים 0 ל הקמפיין ניהול דמי עלהנחה  11%

 ₪ 070, ₪ 030 ,₪ 220לאחר הנחה דמי הניהול יהיו (. לחודש בהתאמה ₪ 700

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  .בהתאמהלחודש 

 כוללים מע"מ. אינםכל המחירים בתקנון זה 

 יםרשאים להשתתף במבצע .2

או לקוחות קיימים שיצטרפו  . B144שיצטרפו לחבילות הפרסום שלחדשים לקוחות 

 לחבילה נוספת. 

 כללי:

 מהי יחידת פרסום? .2.1

פרסום העסק ברוטציה  ובאתרים נוספים: B144 פרסום העסק באתר, באפליקציית

עם מספר גלוי לחיוג  -המקומות הראשונים של רשימת העסקים  2באחד מבין 

לעסק, או כאשר הגולש מקליק על אחד מכפתורי המידע המופיעים בכרטיס העסק 

באתר או בדף תוצאות עסקי באתר או באתרים אחרים העובדים בשיתוף פעולה עם 

 או פניה משרות "מי פנוי". (WhatsAppאו באמצעות שיחת ווטסאפ )בזק, 

במידה ומוסרים  קולי: מסירת שם העסק וטלפון לחיוג לעסק, 044פרסום במוקד 

טלפון של עסק לפי קטגוריה מסויימת ואזור גאוגרפי והמספר נמסר לפונה )אם 

 יחידת פרסום(. מבוקש הטלפון תוך ציון שם העסק במפורש אין חיוב על

ו על המנויים המצטרפים לשירות הינם תנאי השימוש של התנאים הנוספים שיחול .2.3

ומדיניות  https://www.b144.co.il/TermsOfService.aspx -בלינק  המדריך העסקי

 .:policy-privacy-//bit.ly/bezeqhttps  -הפרטיות בלינק 

עיסוק  ותחומיפרסום באינטרנט וחשיפת העסק בפני גולשים המחפשים עסקים    0.2

)קטגוריה( גם לפי אזור גאוגרפי באמצעות אתרים ומנועי החיפוש המובילים 

לפי שיקול דעת  ינוחיפוש אלה ה במנועי. הפרסום 3בישראל כגון: גוגל, פייסבוק ויד 

https://www.b144.co.il/TermsOfService.aspx
https://bit.ly/bezeq-privacy-policy
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 ערוציםובהתאם לרלוונטיות הפרסום באותם  םבזק, הפרסום בכולם או רק בחלק

 העסק.  לקידום הםורמת התרומה של

 : ווירטואלי מספר   .0

ובשירותים הנלווים עם מספר  B144בשירות  בזק רשאית לקדם ולפרסם את העסק

 מספר מקשר, וזאת ללא כל עלות נוספת.  -וירטואלי ו

 ספרים אלו מפנה את המתקשרים לבית העסק שלך המפורסם באתר. חיוג למ

ירטואלי הינו מספר בבעלות המלאה של חברת בזק בלבד, ואינו שייך לעסק והמספר הו

 ועם סיום ההתקשרות המספר נשאר בידי בזק.

 , ואינן ניתנות להעברה.שירותההזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי על  .1

ועל פי שיקול  יםעת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את המבצעבזק רשאית בכל  .0

דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר החברה ושתוקפה יהיה מידי. מוסכם כי הודעה 

כאמור באתר תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או 

 בקשור לאמור.

כלשהן או אחרות. לקוחות אשר מבקשים במקרים בהם קיימות מגבלות טכנולוגיות  .7

להצטרף למבצע ויקבלו מבזק הודעה כי בשל מגבלות טכנולוגיות אינם יכולים לקבל את 

השרות, לא יהיו רשאים להשתתף במבצע או לשמור זכויות להשתתפות עתידית שלאחר 

 תום תקופת המבצע.

הטלפון של המנוי  בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים בתקנון זה באמצעות חשבון .8

, תעשה הגבייה בכל דרך אחרת המקובלת על פי  ובמידה והלקוח לא משלם בגין השירות

 חוק.

בזק רשאית שלא לצרף למבצע מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו מוגדר  .0

 במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.

הוראות התקנון לפרסומים אחרים  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין .14

 כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

להתאמת השירות כדי להוות המלצה כלשהי מצד בזק באשר  יםאין בפרסום המבצע .11

 ללקוח.
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את הוראות תקנון זה או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה הלקוח בכל מקרה בו יפר  .13

כל ללקוח א בזק רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהייה בזכאות הניתנת, תה

 טענה או תביעה כנגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע.

רק על שמו, במקרה של תאגיד, על רק פעם אחת ו אחד מהמבצעים רשאי להזמין לקוח כל  .12

 המזמין להציג אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה, המאפשרת הצטרפות למבצע.

 או בהודעת 1-744-747-100י לבטל את העסקה באמצעות הודעה טלפונית: רשאהלקוח  .10

או בהודעה בכתב: בזק החברה הישראלית  B144iskiguide@bezeq.co.ilדוא"ל: 

 .5886105חולון, מיקוד :  7לתקשורת בע"מ המנור 

1.0.3433 

mailto:B144iskiguide@bezeq.co.il

