שאלות ותשובות:
היכן מתקיים האירוע?

האירוע מתקיים באינטרנט! אין צורך לצאת מהבית .רק לשבת בנוחות על הספה עם
כוס קפה ואנחנו נביא את כל המומחים וכל ההפתעות והפרסים עד אליכם .אם עוד לא
רכשת כרטיס זה הזמן
לרכישת כרטיס <

באיזה יום ובאיזו שעה יתקיים האירוע?

האירוע יתקיים בתאריך , 2.11.20יום שני ,לנוחותכם יתקיימו באותו היום שני אירועים:
אירוע בוקר בין השעות  10:00-12:00ואירוע ערב בין השעות 21:00-23:00

כמה עולה כרטיס לאירוע?

כרטיס כניסה ליחיד עולה  ₪ 19.90בלבד! הכרטיס מקנה זכאות לצפיה באירוע,
לקבלת קופונים כמפורט באתר הפעילות ולזכאות להשתתפות בפעילויות השונות.

האם יש הנחה לסטודנטים/נכים/גמלאים?

מחיר הכרטיס נמוך משמעותית ,כך שלא נוכל להעניק הנחות נוספות

האם ניתן להשתתף באירוע הבוקר ובאירוע הערב במחיר כרטיס
אחד?
כן בהחלט! תוכלו לצפות באירוע הבוקר או באירוע הערב לבחירתכם .שימו לב שתקבלו
רק מייל קופונים אחד לכרטיס ושתוכלו להשתתף רק פעם אחת בפעילויות השונות

האם ניתן להעביר את הכרטיס למישהו אחר?

לא ניתן להעביר את הלינק האישי שלך לאדם אחר משום שמדובר בלינק אישי עבורך
בלבד .כמו כן ,לא ניתן להשתתף בשידור משני מכשירים שונים

האם צריך להדפיס את הכרטיסים שרכשתי באינטרנט?

אין צורך להדפיס דבר .בסיום ההרשמה תקבלו הודעה לתיבת הדוא"ל שלכם ,שם
תקבלו לינק אישי לצפיה בשידור החי .יום לפני האירוע אנו נשלח אליכם תזכורת
להשתתפות באירוע

האם ניתן לרכוש כרטיסים בסופר-פארם?

לא ניתן לרכוש כרטיסים בסניפים אלא רק באתר בייבילנד LIVE

אין לי כרטיס אשראי .האם ניתן לרכוש כרטיס בדרך אחרת?

לעת עתה ניתן לרכוש כרטיס רק באשראי .לא ניתן לרכוש כרטיסים בכרטיס אשראי
מסוג דיירקט

רכשתי כרטיס לבוקר ,אבל אני רוצה לשנות את הכרטיס לאירוע
הערב .מה עושים?

אין שום בעיה .הלינק שתקבלו יאפשר לכם לצפות באירוע הבוקר או באירוע הערב
לבחירתכם

שכחתי היכן הלינק האישי שלי .מה עושים?

יש לבדוק במייל וכן בתיבת הספאם .אם עדיין לא מצאת את הלינק האישי ניתן לשחזר
אותו כאן <

איך אפשר לדעת שההרשמה שלי לאירוע נקלטה?

אפשר לבדוק בתיבת המייל האם התקבלה הודעה מבייבילנד .אם לא התקבלה מאיתנו
הודעה ניתן לפנות לשירות הלקוחות במיילinfo@phc.co.il :

איך ניתן לבטל כרטיסים לאירוע?

ניתן לבטל את הכרטיסים עד  48שעות לפני מועד האירוע )כלומר ,עד יום 28.10.20
בשעה  10:00בבוקר( .לאחר מכן לא יינתן החזר.
אם ברצונך לבטל את הכרטיס כעת ניתן לפנות אלינו למייל info@phc.co.il

נתקלתי בקושי בהרשמה וברכישת כרטיס לאירוע .למי ניתן לפנות?
ניתן לפנות אלינו למייל  info@phc.co.ilונשמח לסייע לך להירשם לאירוע

יש לי בעיה להשתתף בפעילויות  .למי עלי לפנות?
ניתן לפנות אלינו למייל info@phc.co.il

עד מתי ניתן להשתתף בפעילויות?
עד לתאריך  29.10.20בשעה 8:00

האם כל מי שקנה כרטיס יקבל את הקופונים?

כן! כל מי שרכש כרטיס לאירוע אכן יקבל אוטומטית את הקופונים אליו למייל יום אחרי
האירוע בתאריך 3.11.20

איך מקבלים את הקופונים?
את הקופונים מקבלים כשוברי הנחה למייל ,יום אחרי האירוע ולאחר מכן תוכלו לממש
אותם בסניפי סופר-פארם ,אתר  , HEGENאפליקציית  , LUPAבאתר בייביסטאר .שימו
לב ,לכל שובר יש תוקף מימוש שונה

האם אפשר להחליף חלק מהקופונים שמקבלים בקופונים אחרים?
לא ניתן להחליף את הקופונים

מה כוללים הקופונים?

נוטרילון ₪ 30 :הנחה לנוטרילון  800גרם.
לתשומת לב :חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק
למימוש ברשת סופר פארם בלבד .מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח.
הקופון מוגבל למוצר אחד בלבד .ללא כפל מבצעים .ט.ל.ח.
מטרנה ₪ 15 :מתנה ברכישת אריזת תמ"ל מסדרת מטרנה גולד או מטרנה קומפורט
 700גרם.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח .הקופון מוגבל למוצר אחד בלבד .ניתן למימוש בסניפי
סופר-פארם בלבד .כולל כפל מבצעים .בתוקף עד .2.2.21
האגיס ₪ 10 :הנחה* לקניית מארז רביעייה מגבוני האגיס רך נולד.
כולל כפל הטבות ,למימוש בחנויות סופר-פארם בלבד .מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח.
הקופון מוגבל למוצר אחד בלבד .בתוקף עד  31.12.21או עד גמר המלאי.
לייף ביייביז:
 .1בקבוק הזנה לתינוק עם פטנט מהפכני להפחתת קוליק,
גזים וכאבי בטן בהנחה של  10ש“ח.
 .2לייף בייביז מגוון המוצצים בהנחה של  10ש"ח.
 .3לייף בייביז מגבוני פיור ווטר אריזת רבייעיה ב 10-ש"ח.
כולל כפל הטבות .מימוש השוברים עד לתאריך  31.12.20או עד גמר המלאי.
כל שובר מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח .הקופון מוגבל למוצר אחד בלבד.

סופהרב:
 .1פרג'נטלי בד"ץ  60טבליות ב ₪ 59.90-במקום . ₪ 101.90
 .2טיפות פרוביוטיות ביוטיקיד בקבוק  8מ"ל ב ₪ 69.90-במקום .₪ 113.90
מימוש השובר בחנויות סופר-פארם בלבד .בתוקף עד  2.2.21או עד גמר המלאי .ללא כפל
מבצעים .כל שובר מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח .הקופון מוגבל למוצר אחד בלבד.
לופה :כחול בייבי או ורוד בייבי? שניהם מתאימים בול לסיכום השנה הראשונה של
הבייבי שלך .הכל מוכן רק לשלב תמונות והופה לופה.
 70ש"ח הנחה לספרים באפליקציית לופה לטלפון.
• שובר בשווי  ₪ 70ממחיר מחירון
• ללא כפל הטבות /הנחות /שוברים /מבצעים
• ניתן לממש את השובר עד ל31.12.20 -
• השובר בתוקף להזמנות ספרי תמונות מאפליקציית לופה לטלפון ותוכנת המחשב
• משלוח בוקסיט\דואר רשום ללא עלות לרשומים לדוא“ל פרסומי.
• השובר תקף להזמנת ספר תמונות בלבד.
ניתן לממש שובר אחד עבור כל ספר | מימוש אחד ללקוח
• לא תקף למיני לופה פנורמי קטן
:Hegen
 ₪ 25 .1הנחה בקניה מעל  ₪ 75ממגוון מוצרי האכלה של  HEGENישראל.
 ₪ 75 .2הנחה בקניה מעל  ₪ 350ממגוון מוצרי האכלה של  HEGENישראל:
אריזת מתנות ,משאבות ידניות וחשמליות .
השובר ניתן למימוש באתר  HEGEN.CO.ILבלבד ,בהזנת קוד קופון אישי .בתוקף עד
 2.2.21או עד גמר המלאי.
בייביסטאר:
 .1כיסא אוכל  Q8מחברת  Koala Kidsב ₪ 399-במקום ₪ 600
למימוש באתר בייביסטאר בלבד .עד לתאריך  2.1.21או עד גמר המלאי .אין כפל
מבצעים .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
 .2בוסטר גב מתקפל  isofixשל חברת  Cardleב ₪ 499-במקום ₪ 900
למימוש באתר בייביסטאר בלבד .עד לתאריך  2.1.21או עד גמר המלאי .אין כפל
מבצעים .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
 .3טיולון  SQUIZZ 2חברת  Loopingב₪ 699-
למימוש באתר בייביסטאר בלבד .עד לתאריך  2.1.21או עד גמר המלאי .אין כפל
מבצעים .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
.4כסא בטיחות סנקרה נקסל של חברת  Coscoב ₪ 349-במקום ₪ 500
למימוש באתר בייביסטאר בלבד .עד לתאריך  2.1.21או עד גמר המלאי .אין כפל
מבצעים .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

האם מה שרואים באתר/בפרסומות שלכם זה כל מה שמקבלים
באירוע?

כל מי שנרשם יקבל את הקופונים .בנוסף לכך ,יהיה זכאי להשתתף בפעילויות השונות
ואולי לזכות במתנות נוספות.

האם ניתן לרכוש יותר מכרטיס אחד לאירוע?

אנו מגבילים את רכישת הכרטיסים כך שכל לקוח יוכל לרכוש כרטיס אחד בלבד .הסיבה
לכך היא שהשידור שלנו מוגבל לכמות מסוימת של משתתפים ואנו רוצים לאפשר לכמה
שיותר הורים לקחת חלק באירוע

אם יש לי תאומים ,האם מגיע לי  2מיילים של קופונים?
הקופונים שאנו מעניקים הם עבור רכישת כרטיס ולכן ניתן לקבל רק כרטיס אחד
ומייל קופונים  1למימוש

אילו מותגים משתתפים באירוע?

מטרנה ,האגיס ,נוטרילון ,סופהרב ,לייף בייביז ,גרבר ,hegen ,בייביסטאר ו-לופה.

מי המומחים שיהיו באירוע?

עדי רסולי אפרתי  -דיאטנית קלינית לפעוטות ותינוקות -יועצת  HEGENישראל
לריסה גינת  -דוקטורנטית ומומחית בשינת תינוקות ושפת גוף לתינוקות
דנה חיימזון  -יועצת אישית וזוגית למשפחות
רננה מזרחי  -דיאטנית קלינית ,מנהלת המדעית של מטרנה
סער נוה  -פורמן  -מדריכת התפתחות תינוקות
ענת הראל  -מאמנת לאורח חיים בריא ובעלת קבוצות אימון וריצה לנשים
אשלי בקשי  -מומחית לטיפוח העור – יועצת לחברת האגיס
שוקי גבאי  -נומרולוג
הדס צימרמן  -דיאטנית קלינית ,יועצת לחברת סופהרב
תמי גולנדסקי  -מנהלת מרכז ההדרכה בארגון בטרם לבטיחות ילדים
עדי אלפנט  -דיאטנית קלינית לתינוקות וילדים ,יועצת לחברת נוטרילון
עדי אלבז  -דיאטנית קלינית ,מומחית בתזונת תינוקות ופעוטות ,מטרנה
אינה בלומין  -מיילדת בכירה ,בית החולים הדסה

אני רוצה להגיע לסקר את האירוע .מי משרד היח"צ שלכם?
ניתן לפנות אלינו למייל info@phc.co.il

