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מגזין רמדאן הראשון למרכז צעירים עם פרס
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הסבר והקדמה

 מגזין רמדאן המכיל מידע, שאלות, אירועים, טיפים ותכנים רבים

 נוספים, ומעוצב בצורה יותר מנפלאה עם לוגו מיוחד ומידע על
הרשות בפרט, על מרכז הצעירים ועוד דברים

 

 כלומר הוא מגזין רמדאני לכל דבר, רק עם הרבה עיצוב וקצת

מידע על מרכז הצעירים ליד המידע הדתי והשאלות

 השאלות יהיו דתיות כלליות על הרמדאן ועל הדת, ובנוסף יהיו גם שאלות תרבותית, מורשת, התנהגות, מניעת

 אלימות, עידוד להתנהגיות מסוימות כמו מניעת ואנדליזם ועוד, כמובן שהשאלות והתכנים יסוכמו עם מרכז

 הצעירים ובאישורו. עכישו, בנוסף לזה יש תחרות, כך שצריך להגיש את התושובות למרכז הצעירים, ואז ביום

 האחרון של רמדאן, מרכז התעירים יסכם עם איש דת מסוים לעשות הגרלה בין הזוכים ואז הזוכה מקבל פרס.

 מבחינת שליחת התשובות אז זה יהיה באתר, תשובות אמריקיות, האתר יאסוף קצת מידע על המגישים - מידע

 זה מאוד מאוד רלוונטי למרכז הצעירים, ומאוד יעיל את עבודתו אחר כך, מידע שנאסף הוא :- שם , מייל,
 מספר , ומצב משפחתי. ואחר כך מרכז הצעירים ישתמש במידע זה, לדוגמה :- ישלח מייל לכל הרווקים כי יש

 חוג בשבילם

2



המתנה הטובה ביותר שניתן לתת למישהו היא הערכהפרטים

לאשר את התוכן ואת השאלות
 

לבחור את הדרך של ההגרלה - עדיף לעשות שיתוף פעולה עם איש דת ושזה יהיה במסגד ביום האחרון
 

לבחור איתנו את הפרס
 

הערה:- הגשת התשובות תהיה באתר, לא במגזיו
זה יתת למרכז העירים מידע חשוב מאוד ויעיל את עבודתו

 אחריות

 שלכם

בפרויקט

 מבחינת המגזין, אז החברה אחראית על זה משלב א עד ת ,כלומר מרכז הצעירים מקבל 100 עותקים של

(המגזים או יותר (לפי גודל הרשות וראיית המרכז

מבחינת הפרס וההגרלה, אז זה לפי בחירת מרכז הצעירים
הערה:- במקרים רבים החברה יכולה להשתתף מבחינה מימונית בפרס

 חלקי

הפרויקט

תקציב
 הפרויקט ממומן חלקית על ידי החברה ולכן התקציב הוא רק 50% משיווי

הפרויקט ואם משווים למחיר שוק אז הוא בכלל 20% ממחיר השוק
 

התקציב לכתיבת, עיצוב והדפסת 100 עותקים למגזין
פרסום ממונן והמוני על התחרות

משלוח עד המרכז
סך כולל הכל 2000 ש"ח
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