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 בתערוכה תצוגה/ חסות טופס הזמנת
  358-0331003: נייד; 30-3048830: טלפון: לימור אורפלינא לשלוח אל 

 limor@ortra.com: ל"דוא; 3048855-30 :פקס
 

 הפרטי החבר

  :ז.ת./פ.ח./מ.ע' מס  :החברהשם 

  :כתובת החברה

  :תפקיד  :שם איש קשר

  :פקס  :טלפון

  :ל"דוא  :נייד

 

חסות לכנסחבילות ה  

  030333  חסות פלטינה ₪ 

  150333  חסות זהב ₪ 

  130333  חסות תיק כנס ₪ 

  130333  חסות שרוך ותג כנס ₪ 

  130333  צהריים. חסות א ₪ 

   130333  פיצולחסות מושב ₪ 

  00333  חסות הפסקת קפה ₪ 

  80333  חסות לוגו ₪ 

  30333  ר"חסות מלכ ₪ 

  30333  (כולל בינוי) ר"מ 3 יריד תעסוקה ₪ 

   50333  ר"מ 3שטח תצוגה ₪ 

 

 #( ר"למעט חסות מלכ) מ כחוק"על כל המחירים יש להוסיף מע# 

 

 : שילוט לביתן

 :באנגלית -רוצים שיופיע על השילוט  נא למלא במשבצות את שם החברה כפי שהינכם

 תווים כולל רווחים 03עד  –אנא פרט תווים 

 

 :פרטי התשלום

 "מ"ארטרא בע"לפקודת , יום מהוצאת החשבונית 12מחיר יש לשלוח תוך המ 53% מקדמה בגובה

 .(ר"למעט חסות מלכ) מ כחוק"על כל סכום יש להוסיף מע .13.30.0315 הנותרים עד לתאריך 53%
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  ש ארטרא "ע, תל אביב, 0השלושה ' רח, 626סניף , בנק לאומי, 00299/09העברה בנקאית לחשבון

 ₪_______ ________על סך , מ"בע

 על סך  , מ"רטרא בעלזכות א__' _____________________ב המחאה מס"רצ_____________ ₪ 

 

 :לעיל ולהלן וז בחוברת החסויותכפי שפורסם , אנו מסכימים לתנאים ולכללי התערוכה

 

 

 

  :חתימה וחותמת החברה  :תאריך

 

 
 תנאי תצוגה כלליים

 :תנאי תשלום
 ".מ"ארטרא בע"לפקודת , יום מהוצאת החשבונית 12ממחיר השטח המוזמן יש לשלוח תוך  09%מקדמה בגובה 

 .1920, בפברואר 29עד    - הנותרים 09%

 .מ כחוק"על כל סכום יש להוסיף מע. למארגנים פטור מלא מניכוי מס במקור

 :ביטול השתתפות

 .מהתשלום 50%יוחזרו למציג , 11.92.1920עד ליום ביטול אם תתקבל הודעת 

 .מהתשלום 09%המציג יהיה זכאי להחזר בגובה , 11.92.1920הודעת ביטול בכתב שתתקבל עד ליום 

מהתשלום אך ורק  09%המציג יהיה זכאי להחזר בגובה , 10.92.1920ביטול בכתב שתתקבל החל מיום הודעת 

יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור , היה ולא נמכרו לאחר. שטח התצוגה נמכרו לאחר/ ביתן / בתנאי שהחסות 

 .מהתשלום 299%

 .₪ 099.-בדמי ביטול של  בכל מקרה יחויב המציג

 

 :הרשמה

 . שטחי התצוגה /הזמנת חסותלהשתתף מתבקשים למלא את טופס  םהמעונייני

ההודעה תשלח תוך שבועיים מקבלת הטפסים . הועדה המארגנתההשתתפות בתערוכה טעונה אישור של 

תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת  המארגנת החלטת הועדה, אצל מארגני התערוכה

 .התצוגה למטרות הכנס

 

 :כללי תצוגה

בהתאם להנחיות , י המציגים ועל חשבונם"יבוצעו ע, ביתןעיצוב וקישוט ה, הובלת המוצגים לתאי התצוגה

 .כך שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות, המארגנים

 .על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה

 .אין להכניס או להוציא ציוד או מוצגים בשעות הפעילות

 .להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחותציוד המשמש 
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לשנות את חלוקת השטח , שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג מארגני הכנס

אם יידרש הדבר בגלל סיבות , לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, שבמפת התערוכה

 . בלתי צפויות מראש

 .לדעתם או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד/התיר הצגת והזכות שלא ל הכנס למארגני

אלא אם קיבל לפני כן הסכמה בכתב , לאחר -או חלק ממנו  -מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו 

 .ממארגני הכנס

חייב למסור את תכנית העיצוב לאישור המארגנים חודש לפני 0 מציג הבונה את תצוגתו בעזרת מעצב

 .התערוכה

 

 :ביטוח

לאור זאת חייבת כל חברה המציגה . חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר

נגד כל , או מציגים אחרים, המבקרים בתצוגתה, הפועלים בשמה, רכושה, בתערוכה לבטח את עצמה

ימנעות למען הסר ספק יובהר כי אין בה. תהא סיבתם אשר תהא, מכל מין וסוג שהוא, אובדן ונזק, סיכון

יהא , אבדן ונזק, החברה מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון

אבדן , או אחרת לכל סיכון/והיא לא תישא בכל אחריות משפטית ו (מטעמה או מי)על ארטרא , אשר יהא

 .או לכל צד שלישי אחר/למי מטעמה ו, או נזק שייגרם לחברה/ו

 

 :ניקיון

כל מציג חייב לדאוג לניקיון השטחים . מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים

 .שלו

 

 :סדר

או /קולי בעוצמה לא סבירה ו-י הפעלת ציוד אור"המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע

' מ 1.09מגובה התא או לא יותר )לרבות גובה , השטח שלהם/תצוגות ושילוט החורגים מתחום התא

 (.בשטחים פתוחים

 


