01/11/2021
לכל מאן דבעי,

בקשה לקבלת נתונים מגופי התקשורת באשדוד והסביבה
לצורך בחינת חלוקת תקציב הפרסום
של המשכן לאמניות הבמה ,אשדוד
 .1מתוקף החלטת בית המשפט מיום  ,13.11.2017ולשם קביעת תבחינים ענייניים ושוויוניים לחלוקת
משאבי הפרסום של המשכן לאמניות הבמה ,וכמיופי כח של המשכן לאומניות הבמה ,אנו פונים אליכם
בבקשה לקבל את הנתונים כפי שמופיעים בנספחים המצורפים.
 .2יש למלא את הנתונים ע"פ התאמתם לסוג גוף התקשורת המגיש את הנתונים ,ראה נספח א' וב'.
 .3על הנתונים להיות מאומתים כדין וחתומים על-ידי רואה חשבון או עורך דין.
 .4לנתונים בנספח א' יש לצרף דו"ח גוגל אנליטיקס המאמת את הנתונים.
 .5הנכם מתבקשים להעביר את הנתונים הבאים לא יאוחר מיום א'  ,14.11.2021ועד לשעה .12:00
 .6כמו כן ,שאלות מקצועיות ניתן להפנות לתיבת המייל מטה .פניות תיעננה עד ליום ג'  9.11.2021ועד
לשעה  .12:00חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את שם המדיה ,מספר הטלפון.
 .7תיבת המייל לשליחת המסמכים הינה yifatt@bdo.co.il :יש לציין בנושא ההודעה "בקשה לקבלת נתונים
 חלוקת משאבי הפרסום של המשכן לאמניות הבמה". .8נבקש לאשר קבלת מייל זה במייל חוזר תוך  24שעות ממועד הגעתו.
 .9לידיעתכם ,המשכן לאמנויות יהיה פטור מפרסום בגוף תקשורת אשר לא יגיש בקשה זו עד לתאריך
הנקוב.

בכבוד רב,
זיו האפט

01/11/2021

נספח א'  -דיגיטל
שם גוף התקשורת_____________:
פרטי איש קשר (שם מלא ופרטים ליצירת קשר)__________________:
נתונים

מס' פריט
1

שנת הקמה

2

מס' יוניק יוזר באתר (ממוצע חודשי ויומי לרבעון שלישי
)2021
זמן שהות ממוצע באתר ליוניק יוזר (ממוצע חודשי ויומי
לרבעון שלישי )2021
יוניק יוזר לחודש במדור תרבות ואומנות (ממוצע לרבעון
ראשון )2021
זמן שהות ממוצע במדור תרבות ואומנות (ממוצע לרבעון
ראשון )2021
מס' העובדים המועסקים באופן בלעדי בסיקור תחומי
התרבות (לשנת )2021

3
4
5
7

אישור רואה חשבון
הריני לאשר כי בדקתי את אמינות הנתונים והמסמכים התומכים בהצהרה זו של החברה.
______________
שם

_________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

01/11/2021

נספח ב'  -פרינט
שם גוף התקשורת_____________:
פרטי איש קשר (שם מלא ופרטים ליצירת קשר)__________________:
נתונים

מס' פריט
1

שנת הקמה

2

עיתון מקומי  /מצורף לעיתון ארצי

3

פרוט אזורי הפצה גאוגרפיים

5

מס' עמודים ממוצע בעיתון (ממוצע לרבעון שלישי )2021

6

החלוקה באחוזים בין עמודי תוכן לעמודי פרסום ( ממוצע
לרבעון שלישי )2021
מס' העובדים המועסקים באופן בלעדי בסיקור תחומי
התרבות (לשנת )2021
מס' עותקים מודפסים בשבוע ( ממוצע לרבעון שלישי )2021

9

מס' נקודות חלוקה בשבוע ( ממוצע לרבעון שלישי :)2021
א'  -כתובות של נק' ההפצה בכל עיר
ב'  -מס' העותקים הנמכרים בכל כתובת הנ"ל

7
8

אישור רואה חשבון  /עורך דין
הריני לאשר כי בדקתי את אמינות הנתונים והמסמכים התומכים בהצהרה זו של החברה.
______________
שם

_________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

