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 להנדסת תעשייה וניהול 81 -הכינוס הלאומי ה

 ,שלום רב
 

המתקיים בין , להנדסת תעשייה וניהול 18 -בכינוס הלאומי ההריני שמח להזמינך להשתתף 
  .אביב-תל, במלון דן פנורמה, 5014במרץ  52 - 52 התאריכים

 
הוא חלק ממערכת כינוסים  שמטרתם , הנערך כבר קרוב לשלושים וחמש שנה, שנתי-הכינוס הדו

לטפח העתודה המקצועית ולטייב את ההכשרה , לקדם המקצוע של הנדסת תעשיה וניהול
 . האקדמית במקצוע במדינת ישראל

 
ולשכת  מכללות הנדסיות, גוריון-אוניברסיטת בן, הטכניון, א"ל ידי אוניברסיטת תעמאורגן  הכינוס

אנשי  488 -שיעור ההשתתפות בכנסים אלו עומד על כ. המהנדסים והאדריכלים בישראל
 .ומהאקדמיהוארגוני שרות מהתעשייה  ,תעשייה וניהול  ממוסדות ציבוריים ופרטיים
, ברמה הלאומית ובהקשר הבינלאומי ,אתגריםרות וההמציאות המורכבת היום בה פועלות החב

ניהול סיכונים מערכתי ואסטרטגיה המושתתת על , הקצאה מושכלת של משאבים יםמחייב
 . חדשנות במוצרים וחדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בתהליכי ייצור ושירות

 
ם אלו ישתקף העיסוק בנושאים חשובי. "שירות ואינטגרציה, מידע" -הכינוס השנה יתמקד ב

מערכות תומכות , מערכות מידע: במגוון המושבים בימי הכנס שיעסקו בין היתר בתחומים הבאים
ניהול שרשראות , מערכות לוגיסטיות, ERP/CRM/PDMמערכות , בינה עיסקית, החלטה
ישומים ומדדים , יישומים פיננסים, שיבוץ ותזמון, מערכות יצור ושרות,רכש ומלאי, אספקה
, ניהול פרוייקטים, תורות ניהוליות, אסטרטגיה עסקית, איכות ובקרה, אמינות, סימולציה ,רפואיים

 .ועוד רפורמות בשוק ההון, הפרטה, ידום תחרותיותק, חקר ביצועים
 

והשתתפות בתערוכה מהווים הזדמנות  להנדסת תעשייה וניהול 84 -הלאומי הס וניכמתן חסות ל
פלטפורמה ליצירת קשרים עסקיים , החברה בתחומי הכינוסחשיפה וזיהוי הפעילות של , למיתוג

מתן חסות בכנס והשתתפות בתערוכה . ובמה למפגש של שותפים עסקיים ולקוחות פוטנציאליים
 .תמקסם את ההגעה של חברתכם לקהל היעד המבוקש

 
כינוס עם אפשרויות החשיפה בקחת חלק למזמין אותך  אני, בשם הועדה המארגנת

 .החברה המתאימות עבור
 מ"חברת ארטרא בע, פיתוח עסקי וחסויות, רינס פייס' לפרטים ניתן לפנות לגב

 .rina@ortra.com: ל"דוא, 6669444-84: טלפון
 

 עירד בן גל' פרופ
 הוועדה המארגנת יושב ראש

 

 תצוגה בתערוכה/מתן חסות

לבחירתכם מגוון חסויות בעלויות  - ותצוגה בתערוכהלהלן האפשרויות המוצעות למתן חסות 

 :שונות כמפורט

 

mailto:rina@ortra.com
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 ₪ 42,000: חסות פלטינה .1

 :הטבות החסות
 ת הפתיחה של הכינוסברכת נציג נותן החסות במליא 

  הועדה המדעיתמותנה באישור  -לנציג החברה נותנת החסות( ר"יו)ראשות מושב פיצול  
 פ הנוהל"והגשת תקציר ע 

 6  לארוחות הצהריים, לתערוכה ,כניסה חופשית להרצאות :לכינוס כוללכרטיסי כניסה  
 .להפסקות קפהו

 
  ערוכהצוגה בתת

  4לכל  נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  -בתערוכה  במקום מועדף( ר"מ 89)כפול שטח  
 .ר"מ

 6  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 6 כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

  לרבות באולם המליאה ,נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגוציון 

 אתר הכינוסבדף הבית של  לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 ( העברת הפרסום באחריות נותן החסות)ספר המאמרים בפרסום צבעוני  דף 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 

 בתאום , נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המליאה 
 ואישור מראש של מארגני הכינוס

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

 ₪ 52,000:  חסות זהב .5
 

 :הטבות החסות
 4 לארוחות הצהריים, לתערוכה ,כניסה חופשית להרצאות :כרטיסי כניסה לכינוס כולל  

 .להפסקות קפהו
 

  ערוכהצוגה בתת

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  –בתערוכה  במקום מועדף( ר"מ 4) שטח 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

  נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגוציון 

 אתר הכינוסבדף הבית של  לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 ( העברת הפרסום באחריות נותן החסות)ספר המאמרים בפרסום צבעוני  דף 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
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 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

 (נותני חסויות 9-בלעדי ל)₪  54,000: תיק הכינוסחסות  .2
 

 :הטבות החסות
 התיק באחריות בחירת ) על תיקי המשתתף( צבע אחד)דפסת לוגו החברה נותנת החסות ה 

 (מארגני הכינוס

 9  לארוחות הצהריים, לתערוכה ,כניסה חופשית להרצאות :כוללכרטיסי כניסה לכינוס  
 .להפסקות קפהו

 
  ערוכהצוגה בתת

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  –בתערוכה  במקום מועדף( ר"מ 4) שטח 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

  באתר הכינוס, נותנת החסותלוגו עם לינק החברה 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 ( העברת הפרסום באחריות נותן החסות)ספר המאמרים בפרסום צבעוני  דף 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
 

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

 בלעדי לנותן חסות אחד או)₪  54,000: שרוך ותג הכנסחסות  .4

 (נותני חסות 9-ניתן לפיצול ל
 

 :הטבות החסות
  (צבע אחד) שרוך הכנסהדפסת לוגו החברה נותנת החסות על                                               

  (צבע אחד)הדפסת לוגו החברה נותנת החסות על תגי המשתתפים                                               

 9 לארוחות הצהריים, לתערוכה ,כניסה חופשית להרצאות :לכינוס כולל כרטיסי כניסה  
 .להפסקות קפהו

 
  ערוכהצוגה בתת

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  –בתערוכה במקום מועדף( ר"מ 4) שטח 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

  באתר הכינוס, החברה נותנת החסותלוגו עם לינק 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 ( העברת הפרסום באחריות נותן החסות)ספר המאמרים בפרסום צבעוני  דף 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
 

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע
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 ( נותני חסויות 9-בלעדי ל)₪  12,000 :צהריםחסות  .2
 

 :הטבות החסות
 הצבת רול אפ כניסה לארוחת  תחסות לארוחת צהרים אחת למשתתפי הכינוס הכולל 

 ומיתוג עם פלייסמנט הצהרים

    נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית בתאום ואישור מראש 
 של מארגני הכינוס

 8 לארוחות הצהריים, לתערוכה ,כניסה חופשית להרצאות :כרטיס כניסה לכינוס כולל , 
  להפסקות קפה

 
 פרסומים

 באתר הכינוס, לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
 

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

בלעדי לנותן חסות אחד לכל מושב ) ₪ 12,000: פיצול חסות מושב .2

 (פיצול

 
 :הטבות החסות

 פיצול המושב הקרנת שקופית חסות ב 

  (פ הנוהל"מותנה באישור הוועדה המדעית והגשת תקציר ע)הרצאה של נציג נותן החסות 
 

  ערוכהצוגה בתת

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  –בתערוכה במקום מועדף( ר"מ 4) שטח 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

 באתר הכינוס, לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 

 בתאום , נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המושב 
 ואישור מראש של מארגני הכינוס

 

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

 ( נותני חסויות 6-בלעדי ל)₪  8,000הפסקת קפה חסות  .7

 
 :הטבות החסות

 חת לכל משתתפי הכינוס הפסקת קפה אחסות ל 

  נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית בתאום ואישור מראש 
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 של מארגני הכינוס
 

 פרסומים

 באתר הכינוס, לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
 

 כחוקמ "לכל המחירים יש להוסיף מע

 ₪  2,000לוגו חסות  .8

 

 :הטבות החסות
 באתר הכינוס, לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 
 

 מ כחוק"לכל המחירים יש להוסיף מע

 (בלעדי לאוניברסיטאות ומכללות בלבד) ₪  7,200ר "חסות מלכ .9
 

 :הטבות החסות
 

  ערוכהצוגה בתת

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל  –בתערוכה במקום מועדף( ר"מ 4) שטח 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
 

 פרסומים

  נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגוציון 

 באתר הכינוס, לוגו עם לינק החברה נותנת החסות 

 אזכור נותן החסות בתקליטור התקצירים 

 גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסוA6 לתיקי המשתתפים 

 
 פרוט אפשרויות תצוגה בתערוכה

 

 מ"מע+ ₪  4,800 – ר"מ 2 שטח – ערוכהצוגה בתת

  נקודת חשמלו כסאות 9, שולחןכולל 

 9  (הכינוסימי  9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 
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 מ"מע+ ₪  2,200 – ר"מ 2 ביתן בנוי – ערוכהצוגה בתת

  קירות  4כולל ביתן בנוי 

 שילוט עם שם החברה 

 4 ספוטים של תאורה 

 נקודת חשמלו כסאות 9, שולחן 

 9  (ימי הכינוס 9-הפסקות קפה ל+ כולל ארוחת צהרים )כרטיסי מציג 

 9  כרטיסי חנייה 

 


