טופס רישום

info@sigist.org.il -  או ל03-6176677 :לרישום אנא מלאו את הפרטים מטה ושלחו לפקס
מס' טלפון

תפקיד

שם מלא

כתובת חברה

שם חברה

כתובת דוא"ל

(מס' פקס )חברה

(מס' טלפון )חברה

שם איש קשר בחברה

X -אנא סמנו את הימים הרצויים ב
................................... 2016 , בספטמבר12 ,שני

□

Optimizing Test Design Using Tools | Alon Linetzki .......................................................... 2016  בספטמבר13 ,שלישי

□

Requirements based testing, Cause eﬀect graphing & modeling in Agile .............. 2016  בספטמבר13-14 ,רביעי-שלישי
and non-agile environments | Richard Bender

□

Breakout Sessions ( )מושבים........................ ( )אנא סמנו בטבלה מטה הרצאה אחת בכל מושב2016  בספטמבר15 ,חמישי

□

Finding Ambiguities in Requirements - SW Engineering best practices
for better quality | Richard Bender

MW1.1/1.2

Mini Workshop - Optimizing Test Design Using Pairwise Testing
Alon Linetzki, QualityWize

או

MW2.1/2.2

Mini Workshop - Automated Test Design and Generation of Automated Tests
for the Web Applications - Natalia Meergus, Sela Group

T2

Cyber Security – the Regulator and I (at home, in the oﬃce, and into the Digital future)
Dr. Ronny Deutsch, Sela Group

T1

Body of Evidence: The Challenge of Measuring People - Michael Stahl, Intel

T3

Automation in Agile - Meira Diskin, Ceragon

T4

Out of the Box Thinking in Testing Team - Igal Levy, NICE Actimize

מושב בוקר

או

מושב צהריים

או

מושב אחה“צ

תנאים וספח התחייבות לתשלום
● המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

● הרישום הוא אישי :על פי השם הרשום בטופס ההרשמה.

● ימי הסמינרים ) 12-14בספטמבר  (2016יתקיימו בבית סלע ,ברוך הירש  ,14בני ברק.

● יום המושבים ) 15בספטמבר  (2016יתקיים במלון קראון פלאזה )רח' הירקון  (145בתל אביב.

● ניתן להגיש הודעת ביטול השתתפות בכתב ,עד לתאריך  .12.8.16ביטול מה 13.8.16 -עד ה 1.9.16 -יחויב

בעלות של  .50%ביטול השתתפות ו/או אי הודעה על ביטול השתתפות החל מה 2.9.16 -יחויב בעלות מלאה.

● איחור בתשלום יחוייב בהפרשי ריבית והצמדה.

● החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה ,וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר.

ספח התחייבות לתשלום
ח.פ) .מס' חברה(

אנו חברת

 + ₪מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ,

מתחייבים לשלם סך

עבור האירוע השנתי של  SIGiST Israelבשנת  ,2016תוך  30יום מתחילת האירוע.

שם

מס' טלפון

תפקיד

דואר אלקטרוני

חתימה וחותמת

מס' המקומות מוגבל – התקשר עכשיו ושריין הרשמתך!
ליצירת קשר והרשמה:

info@sigist.org.il | www.sigist.org.il | 03-6176066

מחירון רישום לכנס
רישום רגיל

רישום מוקדם

מה 14 -לאוגוסט

עד ה 13 -לאוגוסט
משתתף

מוסמך ISTQB

משתתף

מוסמך ISTQB

יום סמינר אחד

₪ 1,000

₪ 900

₪ 1,200

₪ 1,100

שני ימי סמינר

₪ 1,900

₪ 1,700

₪ 2,300

₪ 2,100

₪ 950

₪ 850

₪ 1,200

₪ 1,100

יום מושבים

לרישום ולפרטים נוספים ,נא ליצור קשר עם :יעל  /מירב 03-6176066

info@sigist.org.il | www.sigist.org.il

