תאריך_________ :

שם בעל העסק  /איש קשר  /מורשה חתימה . ___________________________ ____ :
הנדון  :הסכם להשכרת דף נחיתה ,מקודם אורגני במנועי חיפוש
דף נחיתה מקודם אורגני במנועי חיפוש לעסק :
כמות דפי נחיתה 1:
מחיר להשכרת דף נחיתה מקודם אורגני ) מינימום  3חודשים ,ללא התחייבות(
.1

עלות הקמה חד פעמי ₪ 1,500
מחיר כולל  :גרפיקה ,ניתוח ואפיון מילות חיפוש ,כתיבת תוכן מותאם לקידום אתרים.

.2

מחיר חודשי לקידום דף  ) . ₪ 325לא ניתן לרכוש פחות מ  3חודשים (

סה"כ עלות  ₪ 2,475לתקופה של  3חודשים.
דף נחיתה לא יוכל לעלות  /להישאר ברשת האינטרנט ללא חבילת קידום
חבילת קידום  -עלות חידוש כל  3חודשים . ₪ 975
חבילות להשכרת דף נחיתה לשנה :
חבילה כוללת :גרפיקה ,ניתוח ואפיון מילות חיפוש ,כתיבת תוכן  ,השכרת הדף ל  12חודשים בלבד.
חבילה  2בעלות  ₪ 3,600לשנה .תשלום חודשי קבוע  ₪ 300 *12 ) .לחודש ( )מתנה בשווי ( ₪ 1500
חבילה  3בעלות  ₪ 3,300לשנה .תשלומים שווים ועוקבים ניתן לחלק עד  3תשלומים ) .מתנה בשווי ( ₪ 1800

במידה והלקוח מעוניין לבטל לפני תום ההסכם יחויב בעלות הקמה ובעלות קידום לפי מספר החודשים בהם הדף פורסם .
כל חידוש דף נחיתה יחוייב לפי המחיר העדכני באתר החברה.
המחירים לא כולל מע"מ

תוקף חוזה זה מחויב להיות בתאום עם חוזה הנמצא באתר החברה נכון לתאריך החתימה

חתימה

תאריך

*חתימה זו מאשרת התחלת עבודה ,כל ביטול של החוזה לאחר חתימה מחויב בזמן עבודה
ניתן לבטל את החוזה בהודעה של  30יום מראש .חברת  OMרשאית לבטל את החוזה בכל זמן נתון )במידה הלקוח לא עומד בחוזה .ללא החזר כספי(

1

.1

חברת  OMתעביר את כל התכנים לצורכי דף הנחיתה לאישור הלקוח.

.2

הלקוח מתחייב שלא לפרסם  /לשווק את דף הנחיתה במסעות פרסום שונים לרבות רשת האינטרנט
כגון ) גוגל ממומן  ,פייס בוק ממומן ללא אישור של חברת ( OM

.3

הלקוח מצהיר בזאת שסעיף  2הינו סעיף מהותי בחוזה וכל הפרה של סעיף זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לחברה ו /או ללקוחותיה
בקידום הדף ,הלקוח מתחייב לשפות ,מיד עם קבלת דרישה  ,את חברת  OMבסכום של  ₪ 250,000ללא צורך בהוכחת נזק.

.4

על מנת שנוכל לספק את דף הנחיתה בצורה נכונה .נא לרשום את הפרטים אשר ברצונכם לשתף ברשת האינטרנט

.5

באחריות הלקוח לספק את לוגו החברה  /עסק ) במידה וקיים (

.6

במידת הצורך על הלקוח לספק מספר תמונות לייצוג העסק או המוצר לכתובת ozgur@om-d.com

.7

תנאים נוספים  -נא לסמן אפשרות חידוש הדף
 חידוש לאחר שנה של דפי נחיתה באופן אוטומטי
 יצירת קשר טלפוני לחידוש הדף

.8

הלקוח מזמין דף נחיתה לקידום עסקיו ברשת האינטרנט לפי אחת מהאפשרויות המוצעות באתר החברה ומתחייב לשלם את התמורה
באתר החברה בהתאם לאפשרות שנבחרה.

.9

הלקוח ימסור לחברה בתוך  30ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם וביצוע התשלום את המידע כדלקמן:
א .הפרטים של העסק  /המוצר שברצונו לשתף ברשת
ב .לוגו של הלקוח  /העסק

 .10הלקוח אחראי לנכונות ומהימנות המידע הנ"ל והוא פוטר את החברה מכל אחריות ,נזק תביעה או דרישה מצד הלקוח או צד ג' במקרה של
פרסום מידע שגוי ,לקוי ,שקרי או פוגע אשר הועבר לחברה ע"י הלקוח לרבות מידע המוגן ע"י דיני החוזים והקניין הרוחני או דיני נזיקין ,או
דיני החיסיון או דיני הגנת הפרטיות ככל שקיימים.
 .11הלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בשיפוי מלא בגין כל קנס ו/או הליך משפטי או מנהלי ,תביעה ו/או פסק דין ככל שינקטו
כאמור כנגד החברה בגין פרסום והעלאת מידע שנמסר ע"י הלקוח לחברה ,ולרבות הוצאות משפטיות הכרוכות בניהול הליכים כאמור.
 .12ניתן לבטל  /להוריד את דף הנחיתה ממנועי החיפוש לאחר פתיחת הדף ורישומו ברשת וזאת ללא קבלת החזר כספי כלשהו עבור אותו
הדף ,ובכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה על בקשה לביטול  /הורדת הדף.
 .13הלקוח רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש ובכתב של  30יום ובמקרה זה יחויב הלקוח בתשלום מלא עד למועד הביטול בפועל .ביטול
החוזה לאחר חתימת הלקוח על טופס ההזמנה יחייב את הלקוח בכל מקרה בתשלום מלא עבור העבודה שהושקעה בהכנת דף הנחיתה.
 .14מקרה של הפרת חוזה מצד הלקוח חברת  OMרשאית לבטל את החוזה ללא מתן החזר כספי .בהודעה מראש של  30יום.
 .15קידום דף הנחיתה מותנה לאחר בדיקת מילות החיפוש ואישורם על ידי חברת OM
 .16חברת  OMאינה אחראית  /מתחייבת למיקום דף הנחיתה במנועי החיפוש ואינה אחראית  /מתחייבת לכמות חשיפות או

למספר מינימום

של כניסות  /גולשים לדף הנחיתה.
 .17אין לשנות את תנאי הסכם  /חוזה זה .אלא באישור חברת . OM
תשלום יינתן בחתימת החוזה בין הלקוח לחברת  OMעיצוב וקידום עסקים

חתימה

תאריך

*חתימה זו מאשרת התחלת עבודה ,כל ביטול של החוזה לאחר חתימה מחויב בזמן עבודה
ניתן לבטל את החוזה בהודעה של  30יום מראש .חברת  OMרשאית לבטל את החוזה בכל זמן נתון )במידה הלקוח לא עומד בחוזה .ללא החזר כספי(
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 .18נא לציין את כתובת האתר לדוגמא www.om-d.co.il :אשר מעוניינים לקשר לדף הנחיתה
__________________________________________________________
 .19נא למלא פרטים ליצירת קשר מדף הנחיתה .
•

שם החברה  /עסק

•

טלפון

__________________________ .

•

Email

_________________________ .

•

תאור החברה  /עסק

•

נא לציין  3נושאים למחקר מילות מפתח  ,המאפיינים את העסק  /מוצר  /שירות אשר חברת  OMתוכל לגזור תתי נושאים אשר

____________________________________ .
נייד

__________________________ .

כתובת _____________________ _____ .

_____________________________________________________________.

קשורים לעסק
_________________ , __________________ ,
•

________________ ,

מיקוד לפי אזור :נא לסמן אזור אחד בלבד


צפון



מרכז



דרום

מיקוד לפי עיר _________________ , __________________ ,

________________ ,

זמני עבודה
חברת  OMמתחייבים לייצר את כל דפי הנחיתה תוך  30ימי עסקים מיום קבלת התשלום
על הלקוח להעביר את החומר הרצוי לדף הנחיתה ) מלל על החברה  /עסק  ,תיאור החברה  /עסק  ,תמונות  ,מילות חיפוש ( על מנת שנוכל
לבנות את הדף .
דף זה הינו דף נחיתה אשר נכתב ומיוצר פעם אחת ומטרתו ליצור חשיפה במנועי חיפוש שונים כל שינוי לאחר יצירת הדף יחויב בעלות כספית
נוספת לפי שעת עבודה ) עלות שעת עבודה . ( ₪ 120
חברת  OMאינה אחראית על זכויות יוצרים לתמונות או תכנים אשר הגיעו מידי הלקוח.
הלקוח ישא באחריות על שימוש לא חוקי בתכנים ובתמונות אשר העביר ל  -חברת OM

חתימה

תאריך

*חתימה זו מאשרת התחלת עבודה ,כל ביטול של החוזה לאחר חתימה מחויב בזמן עבודה
ניתן לבטל את החוזה בהודעה של  30יום מראש .חברת  OMרשאית לבטל את החוזה בכל זמן נתון )במידה הלקוח לא עומד בחוזה .ללא החזר כספי(
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תאריך_________ :

שם בעל העסק  /איש קשר  /מורשה חתימה . ___________________________ ____ :
הנדון  :אישור זכויות לשימוש בחומר פרסומי של הלקוח
הלקוח מאשר לחברת  OMלעשות שימוש בחומרים הגראפיים ) תמונות ,מלל ,לוגו ,ועוד ( .מתוך האתרים הרשומים על שם העסק או לחילופין
שם בעל העסק לצורכי דפי נחיתה לקידום העסק בלבד .
נא לסמן אישור שימוש בחומרים גרפים


אישור הורדה ושימוש בתמונות מאתר הבית של החברה  /עסק או לחילופין תמונות שנשלחו על ידי הלקוח



אישור העתקת מלל לדפי נחיתה מאתר החברה  /עסק או ממסמכים שנשלחו על ידי הלקוח .



אישור קישורים לאתר או לרשתות חברתיות של הלקוח מדף הנחיתה .

חברת  OMאינה אחראית על זכויות יוצרים לתמונות או לתכנים אשר הגיעו מידי הלקוח או לחילופין מאתר האינטרנט של לקוח
הלקוח ישא באחריות על שימוש לא חוקי בתכנים ובתמונות אשר נלקחו או נשלחו על ידי הלקוח
הלקוח מאשר לחברת  OMלהוריד או להעתיק תכנים מאתר האינטרנט או מרשתות חברתיות .
הלקוח ישא בכל קנס או תביעה אשר תחול על חברת  OMעקב שימוש בחומרים גראפיים אשר הועתקו מאתר או מרשת חברתית לאחר אישורו
בחוזה.
 OMמתחייבת לאשר כל תוכן שהיא מפרסמת על החברה

חתימה

תאריך

*חתימה זו מאשרת התחלת עבודה ,כל ביטול של החוזה לאחר חתימה מחויב בזמן עבודה
ניתן לבטל את החוזה בהודעה של  30יום מראש .חברת  OMרשאית לבטל את החוזה בכל זמן נתון )במידה הלקוח לא עומד בחוזה .ללא החזר כספי(
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