
 

 

 

 
2015 דצמבר  

 

 

 שלום רב,

 

החברה  כבכל שנה, אנו מתכבדים להזמין אתכם לכנס הארצי בתחום הפרעות הקשב, בראשות

 .ועמותת קוים ומחשבות הישראלית להפרעת קשב

 

לפיה מתקיים אחת לשנה כנס בתחום הפרעת הקשב, כנס זה, הינו המשכה של מסורת בת מספר שנים, 

 ההפרעות הנלוות לה והחידושים החלים בתחומה.

 

נוירולוגים, רופאי משפחה, רופאי פסיכיאטרים, הכנס מהווה מקום מפגש מרכזי לעוסקים בתחום: 

 300-ילדים ומטפלים. הכנס מעודד גם את השתתפותם של רופאים צעירים ומתמחים. אנו צופים ל

 משתתפים לפחות.

 

תכנית הכנס כוללת הרצאות במגוון נושאים מאת מיטב אנשי המקצוע המובילים בתחום מהארץ 

מבין אורחינו מחו"ל אשר כבר הקדימו ואישרו את השתתפותם, ניתן למצוא גם את פרופ'  ומהעולם.

 ועוד רבים נוספים.דייויד קוגהיל, פרופ' ז'אן ביוטלאר 

 

 http://www.ortra.com/events/adhd2016לפרטים נוספים אודות הכנס, הינכם מוזמנים להיכנס לאתר 
 

 
 

 נשמח לראותכם עימנו, 
 
 

 

 ד"ר איריס מנור
 החברה הישראלית להפרעת קשב

 גב' איריס שני 
 עמותת קוים ומחשבות

 
 
 

http://www.ortra.com/events/adhd2016


 

 

 

 

 
 חסות פלטינה

 :הטבות

 כנס
  חסות להרצאה בכנס 

 2 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תגי מציג( 

 תערוכה
 12 בתערוכהשטח תצוגה  מ"ר 

 פרסומים
  ברמת פלטינה בשילוט הכנס ובכל הפרסומיםמיתוג 

 הכנס באתר החברה לאתר קישור עם נותן החסות לוגו 

 הכנס בתכנית נותן החסות לוגו 
 

 ₪ 50,000 סה"כ עלות החסות 
 

 חסות זהב 
 :הטבות

 כנס
 2 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תגי מציג( 

 תערוכה
 12 מ"ר שטח תצוגה בתערוכה 

 פרסומים
 מיתוג ברמת זהב בשילוט הכנס ובכל הפרסומים 

 הכנס באתר החברה לאתר קישור עם נותן החסות לוגו 

 הכנס בתכנית נותן החסות לוגו 
 

 ₪ 30,000 סה"כ עלות החסות 
 

 



 

 

 

 
 
 

 חסות כסף 
 :הטבות

 כנס
 2 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תגי מציג( 

 תערוכה
  תצוגה בתערוכהשטח 

 פרסומים
 מיתוג ברמת כסף בשילוט הכנס ובכל הפרסומים 

 הכנס באתר החברה לאתר קישור עם נותן החסות לוגו 

 הכנס בתכנית נותן החסות לוגו 
 

 ₪ 20,000 סה"כ עלות החסות 
 

  תיקי כנסחסות 
 :הטבות

 כנס
 2 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תגי מציג( 

 תערוכה
 שטח תצוגה בתערוכה 

 פרסומים
  בחירת התיקים ואספקתם באחריות הפקת הכנס –לוגו נותן החסות על תיקי הכנס 

 מיתוג בשילוט הכנס ובכל הפרסומים 

 הכנס באתר החברה לאתר קישור עם נותן החסות לוגו 

 הכנס בתכנית נותן החסות לוגו 
 

 ₪  15,000  סה"כ עלות החסות



 

 

 

 
 
 
 

  בלוק כתיבה ועטחסות 
 :הטבות

 כנס
 2 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תגי מציג( 

 תערוכה
 תצוגה בתערוכה שטח 

 פרסומים
  בחירת בלוקי הכתיבה והעטים וכן אספקתם  -לוגו נותן החסות על בלוקי הכתיבה

 באחריות הפקת הכנס

 מיתוג בשילוט הכנס ובכל הפרסומים 

 הכנס באתר החברה לאתר קישור עם נותן החסות לוגו 

 הכנס בתכנית נותן החסות לוגו 

 ₪ 15,000 סה"כ עלות החסות

 תצוגה בתערוכה 
 :הטבות

 כנס
 1 בהתאם לתכנית הכנס( הפסקות הקפהוארוחות הצהריים  כולל תג מציג( 

 תערוכה
 תצוגה בתערוכה שטח 

 
 ₪ 5,000 סה"כ עלות החסות 

 
 

 # כיסאות וחיבור חשמל 2תצוגה סטנדרטי כולל שולחן מציג,  שטח# 

 # ## על כל המחירים שלעיל יש להוסיף מע"מ



 

 

 

 לפרטים נוספים

 לימור אורפלי, מנהלת פיתוח עסקי וחסויות

 limor@ortra.com: , דוא"ל6384455-03פקס: , 7001770-054טל: 

 

 טופס רישום והזמנה
 

  פרטי החברה:

  איש הקשר:  שם:

  כתובת:  מורשה: .ח.פ. / ע

  מיקוד:  עיר:

  פקס:  טלפון:

  דוא"ל:  נייד:

 
 

 אנו מזמינים חסות כדלהלן:
 

 √ מחיר פריט חסות
  ₪  50,000 פלטינהחסות 

  ₪  30,000 זהבחסות 

  ₪  20,000 חסות כסף

  ₪  15,000 תיקי כנסחסות 

  ₪  15,000 בלוק כתיבה ועטחסות 

  ₪  5,000 תצוגה בתערוכה

   ₪סך ______  אחר

   סה"כ:
 

 הרשמה:

ע"י מילוי ושליחת טופס זה חתום לפקס או מייל הרשומים מטה  הרשמה למתן חסות מתבצעת

ההשתתפות טעונה אישור של ועדת ההיגוי של הכנס, הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן,  בלבד.

 החלטת ועדת ההיגוי תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות הכנס. 

 

 תנאי תשלום:

mailto:limor@ortra.com


 

 

 

 .פי חוק בתוספת מע"מ עלהתשלום בש"ח, 

 תשולם עם חתימת ההסכם. 60%מקדמה בגובה 

 . 2016 פברוארל 20 -יתרת התשלום תתבצע עם קבלת החשבונית ולא יאוחר מה

 
 
 
 
 

 ביטול השתתפות:
  מעלות החסות. 25%למבטלים את מתן החסות יוחזרו 

  הודעה על ביטול תשלח בכתב לlimor@ortra.com   

 יום מיום פתיחת הכינוס לא יזכה את המבטל בהחזר כספי  30-ביטול אשר ייעשה פחות מ
 כלל.

  בצירוף מע"מ בגין טיפול כולל בהזמנה.₪  500בכל מקרה יחויב נותן החסות בסך של 

 

 ל:ביטול/ שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב כל 

 , מנהלת פיתוח עסקי וחסויותלימור אורפלי

 03-6384455פקס: , 054-7001770טל: 

 limor@ortra.com: דוא"ל

 
 

אנו מסכימים לתנאי ההשתתפות כמפורט בחבילות החסות ולתנאי התשלום והביטול כמפורט 

 . להלן

 :הריני מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה
 
 
 
 

  חתימה:  שם:  תאריך:
 

mailto:limor@ortra.com
mailto:limor@ortra.com

