
קהילה יקרה,

מקומי ומשקי הקיבוצים שמחים להציע פתרונות חדשים ומיידים לניהול הקהילה בתקופת הקורונה, ללא עלות, לכל הקיבוצים. 
כתאגיד שנמצא בבעלות כלל הקיבוצים, אנו רואים את עצמנו מחויבים לחברינו בשעת משבר זו, ושמחים להציע בחינם לכל 

הקיבוצים את מערכת הפצת ההודעות מקומי וכלים ייחודיים שפיתחנו במיוחד עבור תקופת הקורונה. בין אם אתם כבר לקוחות 
מקומי ובין אם לאו – ההצעה לקבל את שירותינו ללא תשלום בתקופת המשבר פתוחה לכולם.

בין השאר אנו מציעים את הפתרונות הבאים במיוחד לתקופה זו:

מערכת הזמנות מקוונת לביצוע הזמנות ומשלוחים:

- כלבו
- חדר אוכל

- מכבסה
- תרופות מהמרפאה

צח״י – מיפוי אוכלוסיה ראשוני, ועדכונים יומיים

וזאת בנוסף לכלי מקומי מסרים:

- הפצת הודעות באפליקציה ובסמס ללא עלות
- הקמת קבוצות ללא הגבלה

- מערכת רב-ערוצית
- הפצת קבצים / תמונות / מסמכים בתפוצה רחבה

הצעת מחיר

- הקמה ללא עלות
- הפצת הודעות באפליקציה ובסמס ללא הגבלה וללא עלות

- משך השירות ללא כל התחייבות – הקיבוץ יכול להפסיק את השירות בכל רגע וללא עלות
- השירות הינו חינם למשך תקופת החירום. מקומי יכולה להפסיק את השירות בהתראה מראש של 30 ימים

מה תהיה העלות לאחר סיום המבצע?
אין לנו כוונה לסיים את המבצע עד יעבור זעם הקורונה, וברור לנו שזה יכול להמשך עוד חודשים ארוכים )אנו מקווים ביחד עמכם שלא(. 

בכל מקרה, לאחר סיום המבצע, תוכלו להמשיך להנות ממערכת ההודעות באותם התנאים כפי שמופיעים בחוזה. 

לאחר סיום המבצע אנi מזמינים אתכם לשדרג את מערכת ההודעות ולקבל גם פורטל יישובי )ההקמה על חשבוננו – גם אם זה ידרוש 
העברת תכנים מאתר קיים(, קלפי דיגיטלית, ואפליקציית צח״י. כל זה יעלה לכם 990 ₪ בלבד לחודש. 

יש עוד מסלולים הכוללים שירותים נוספים כמו דף תקציב דיגיטלי, נקודות חיוב אפליקטיביות, עמלת סליקה נמוכה, ועוד. במסלולים אלו 
תקבלו את החבילה הבסיסית של ה -990 ₪ בחינם בדיוק כמו במבצע הקורונה, ותשלמו רק על השירותים הנוספים בהתאם למדיניות 

https://mekome.net/#pricing :התמחור הפשוטה והברורה של מקומי

אפשר בהזדמנות זאת לקבל גם את שאר המודולים של מקומי?

בוודאי. נקים עבורכם פורטל קהילתי בחינם, ואם צריך גם נעביר תכנים מפורטל קיים על חשבוננו.
אם תרצו לעבור לדף תקציב דיגיטלי – נעשה זאת בשמחה, וגם תקבלו שלושה חודשים בחינם ללא עמלה

כדי שתוכלו להתנסות ולראות אם מתאים לכם, ללא התחייבות מצדכם.

טופס הזמנה

אני מזמינ/ה עבור קיבוץ ............................................. את מערכת מקומי מבית משק-גל )בבעלות משקי הקיבוצים( ללא תשלום בתקופת 
 http://mekome.net/terms:המבצע וללא התחייבות. כמו כן מאשר/ת את התנאים הכלליים לשימוש במערכת המופיעים כאן

שם מלא................................................ תפקיד................................................ חתימה.....................................................
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את ההזמנה יש לשלוח למייל או בווטסאפ:
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user
Sticky Note
לקוחות יקרים,מקומי ומשקי הקיבוצים שמחים להציע פתרונות חדשים ומיידים לניהול הקהילה בתקופת הקורונה, ללא עלות.כתאגיד שנמצא בבעלות כלל הקיבוצים, אנו רואים את עצמנו מחויבים לחברינו בשעת משבר זו, ושמחים להציע בחינם את מערכת הפצת ההודעות מקומי וכלים ייחודיים שפיתחנו במיוחד עבור תקופת הקורונה.




