No.

(Qfinde) إستمارة إشتراك للتسويق عبر موقع
Subscription form to Marketing by (Qfinde) website

.

Dateالتاريخ
2021 / /

R.C. /رقم السجل
License / رقم الرخصة

Comp. / الشركة
Authorized / المخول

Mobile / الهاتف

ID No. / رقم الهوية

القيمة اإلجمالية
Total value

الفترة اإلعالنية

الباقة المختارة

ADV Period

Selected package

Package Price for )Qfinde( أسعار باقات اإلعالن بموقع
المجموع

الباقة

Cost / السعر

Day’s/ األيام

720

4

180

1

1,095

3

365

2

1,825

2.5

730

3

TOTAL

Packege

 نقدم الخدمة بإستخدام بياناتكم ورقم رشكتكم:مالحظة
Note: We provide the service using your data and company number

The obligations اإللتزامات
1- The company involved pledge that the documents of the company
presented, such as the register, the license, the facility registration, and the
ID card are valid and do not have an arrest warrant, seizure or the like, And
we are response legal violation if it is proven that the documents pertaining
to it submitted to HALA, which are integrated with this form, are incorrect.

 تتعهد الشركة المنخرطة أن مستنداتها المقدمة كالسجل والرخصة وقيد-1
 حجز أو،المنشأة والبطاقة الشخصية سارية المفعول وليس عليها أمر توقيف
 ونتحمل أي مخالفة القانونية في حال ثبت عدم صحة الوثائق الخاصة،نحوه
.بها والمقدمة لهال المتكاملة مع هذه اإلستمارة

2- Integrated Hala Company undertakes to prepare the company's page
and grant it the right to upload (10 photos + one video less than a minute).

10(  تتعهد شركة هال المتكاملة بإعداد صفحة الشركة ومنحها أحقية رفع-2
.) فيديو واحد أقل من دقيقة+ صور

مدير التسويق
Marketing Manager

مندوب المبيعات
Sales Person

الختم
Comp Stamp

العميل
Client

 وزارة التجارة والصناعة/  الشركة المنخرطة/  هال المتكاملة:توزيع النسخ

Copy’s distribution: HALA ISM / Subscription company / Ministry of C & I
Cash rejected – only check or transfer to IBAN: QA27-QNBA-0000-0000-0260-0735-0500-1  شيك أو حوالة للحساب البنكي- النقد مرفوض

Note: *. Subscription Validity from next month from sign of Subscription.
** The legal responsibility for the advertised content lies with the
contracting company.

. * صالحية هذا اإلشتراك تبدأ من بداية الشهر التالي لتوقيع اإلشتراك:مالحظة
.** المسؤولية القانونية تجاه المحتوى المعلن تقع على عاتق الشركة المتعاقدة

