אנחנו בפתחו של עידן חדש בהנדסה ,בתעשיה ובניהול!
הכינוס הלאומי ה 22-להנדסת תעשיה וניהול ,הנערך ,בפעם הראשונה ,בשיתוף עם
אגודת  ,Data Scienceהוא אחד משלושת האירועים הלאומיים המובילים בתחום
הנדסת תעשיה וניהול ,לצד הכינוס הלאומי המחקרי בהנדסת תעשיה וניהול
וההאקתון הלאומי בהנדסת תעשיה וניהול .הכינוס השנה עומד בסימן שני שינויים
טקטוניים באזורנו ובעולם .האחד ,המגיפה העולמית של הקורונה אשר גרמה
לשינויים בסביבה הבינלאומית ,הלאומית ,האזורית וברמת הפרט .כתוצאה,
ורטיקלים משמעותיים בכלכלות העולם משתנים לנגד עיננו ,שרשראות אספקה
עוברות מהפך  ,הרגלי עבודה משתנים וטכנולוגיות דיגיטליות ממונפות למקסימום
במערכות חינוך ,אקדמיה ,תעשיה ,הסעדה ,רפואה ,חקלאות ,תחבורה ,שירותים
מקצועיים וכיו"ב .השני ,המהפך הגיאופוליטי בעקבות הסכמי אברהם אשר
מאפשר שת"פ מדעי ,טכנולוגי ,אזרחי וחברתי עם מדינות עתירות משאבים
המאופיינות בצרכים ובשווקים משמעותיים .במיוחד ברצוני להדגיש את החשיבה המתקדמת והייחודית שאני מוצא
באיחוד האמירויות ,מדינת "סטרט-אפ" שבה יש משרדים ממשלתיים ייחודיים כמו שר לבינה מלאכותית ושרה לאושר.
כמהנדס ,כמנהל האם אתה מוכן להתמודד עם עידן ה"הנורמלי החדש"? מה ידוע לך על חמשת אשיות הטרנספומציה
הדיגיטלית? האם אתה מצוי בהטמעת יישומי  AIבחברות ועסקים ,בשימוש בלמידת מכונה ,בלמידה עמוקה ,בניתוח
אנליטי וסטטיסטי וכן  ? Big Dataמה המשמעות של ה"נורמלי החדש" בהקשר למערכות בריאות ,ערים חכמות ,אגרו-
טק ,מערכות חינוך ואקדמיה ,מערכות תחבורה אינטר-מודליות ,שרשראות אספקה ,שרותים מקצועיים?
הכינוס הלאומי השנה מאופיין בתכנית עשירה ,עדכנית ,מאתגרת ,ייחודית ומגוונת .התכנית כוללת הרצאות של
מומחים בהנדסה ,תעשיה וניהול מהאקדמיה ומהתעשיה ,סדנאות בנושאים בחזית הידע המקצועי ,תערוכה מקצועית
ויריד תעסוקה .הכינוס מאפשר הזדמנויות רבות לנטוורקינג לפני ,בעת ולאחר הכינוס.
כבל הכנסים הקודמים שלנו אנחנו מצפים למאות מנהלים ומהנדסים מכל הורטיקלים בכלכלה ובתעשיה בישראל ,לצד
מאות סטודנטיות וסטודנטים המחפשים דרכם למשרות מקצועיות בתחום ההנדסה ,התעשיה והניהול.
אני מזמין אתכם להעניק חסות לכינוס הלאומי ה 22-להנדסת תעשיה וניהול ולתרום לקידום תחומי ההנדסה ,התעשיה
והניהול ולפיתוח דור המנהיגים העתידי של הכלכלה ,העסקים והתעשייה בישראל.

פרופ' אמריטוס אהוד מניפז
יושב ראש
הוועדה המארגנת של הכינוס ה 22-להנדסת תעשיה וניהול
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חבילות חסות
חסות זהב











חסות עבור הרצאה בכנס במסגרת התוכנית – חלוקה באולם ההרצאות של שי ו/או פלייר שיווקי אודות פעילותו
של נותן החסות למשתתפי הכנס (האחריות להפקת וחלוקת השי הינה על נותן החסות)
נציג בכיר מטעם נותן החסות יוכל לשאת דברי ברכה קצרים קודם להזמנת המרצה לבמה
שקופית המציגה את לוגו נותן החסות תוקרן בתחילת המושב
שטח תצוגה בתערוכה  12מ"ר
לוגו באתר הכנס עם קישור לאתר נותן החסות
לוגו נותן החסות בתכנית הכנס
לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס
לוגו נותן החסות בשילוט הכנס
 4הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות ,לתערוכה ,להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו"צ) לתיקי הכנס

עלות החבילה ₪ 20,000

חסות כסף









לוגו נותן החסות על תיקי הכנס [תיקי הכנס יסופקו על ידי נותן החסות]
שטח תצוגה  6מ"ר
לוגו נותן החסות באתר הכנס עם קישור לאתר נותן החסות
לוגו נותן החסות בתכנית הכנס
לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס
לוגו נותן החסות בשילוט הכנס
 2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות ,לתערוכה ,להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחות הצהריים
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו"צ) לתיקי הכנס

עלות החבילה ₪ 15,000

חסות סטודנטים









סיוע בסבסוד דמי הרישום עבור  50סטודנטים מצטיינים שיבחרו על ידי חברי הועדה המארגנת ממוסדות אקדמיים
שונים .לסטודנטים תתאפשר השתתפות מלאה בכל מושבי הכנס כולל הפסקות קפה וארוחת הצהריים
נותן החסות יהיה זכאי לקבלת פרטי הסטודנטים המצטיינים אשר ירשמו לכנס ,לרבות :שמות ,מספרי טלפון ,כתובות
מייל ,ומקום מגורים
לוגו נותן החסות באתר הכנס עם קישור לאתר נותן החסות
לוגו נותן החסות בתכנית הכנס
לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס
לוגו נותן החסות בשילוט הכנס
 2הזמנות לכנס הכוללות כניסה להרצאות ,לתערוכה ,להפסקות הקפה ולארוחות הצהריים
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו"צ) לתיקי הכנס

עלות החבילה ₪ 10,000
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אפשרויות תצוגה
ביתן תצוגה בנוי  6מ"ר


ביתן תצוגה בנוי  3*2מ"ר הכולל –
 oקיר אחורי ו 2-מחיצות בצבע לבן
 oשם המציג (עד  30תווים כולל רווחים) גובה אות –  10ס"מ
 1 oשולחן
 2 oכסאות
 3 oספוטים
 1 oשקע ( 1קילוואט)

 2 הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות ,לתערוכה ,להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים

סה"כ עלות ביתן בנוי ₪ 6,000

שטח תצוגה  6מ"ר (ללא בינוי)


שטח תצוגה פתוח (ללא בינוי)  6מ"ר הכולל –
 oשולחן עם מפה
 2 oכיסאות
 oנקודת חשמל  1קילוואט

 2 הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות ,לתערוכה ,להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים

סה"כ עלות שטח התצוגה ₪ 5,000
*** לפרטים נוספים אודות אפשרויות בינוי ,מיתוג ,ריהוט וחשמל ניתן לפנות לחברת הבינוי של הכנס ***
סוקוניק בע"מ :דני סוקוניק ,מנכ"ל החברה או שרון שרעבי ,סמנכ"ל השיווק
טל' 03-6830044 :דוא"ל dany@sukonik.net :או  sharon@sukonik.netאתר הביתwww.sukonik.net :

 #על כל המחירים המופיעים בקטלוג זה יש להוסיף מע"מ #
3

תנאי תצוגה כלליים
תנאי תשלום
מקדמה בגובה  50%תשולם עם חתימת ההסכם .יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מה 20 -למאי .2021
למארגנים פטור מלא מניכוי מס במקור .על כל סכום יש להוסיף מע"מ כחוק.
תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר  ,262200/12בנק לאומי ,סניף מספר  624ע"ש ארטרא בע"מ ח.פ.
 510936347או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח' יגאל אלון  94מגדל אלון  ,2ת.ד.
 ,9352קומה  ,28תל אביב .6109202

ביטול השתתפות
אם תתקבל הודעת ביטול עד ליום  ,31.03.2021יוחזרו למציג  75%מהתשלום.
הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום  ,01.04.2021המציג יהיה זכאי להחזר בגובה  50%מהתשלום.
הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום  ,01.05.2021יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור  100%מהתשלום.
בכל מקרה יחויב המציג בדמי ביטול של ( ₪ 1,500לפני מע"מ).

הערה
מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה .חלוקת מקומות תצוגה תיעשה לפי סדר קבלת
"טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המציג .בכל המקרים על נותן המציג להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת
הכנס והתערוכה.
* המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג ,לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה ומיקום המציגים,
לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר ,א ם יידרש הדבר ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בכך כדי לזכות את נותני
החסות ו/או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג שהוא.

שמירה
לתשומת ליבכם ,אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחה .כל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא
לרכוש ,יהיו באחריות המציג בלבד.

כללי תצוגה


הובלת המוצגים לתאי התצוגה ,עיצוב וקישוט התא ,יבוצעו ע"י המציגים ועל חשבונם ,בהתאם להנחיות המארגנים ,כך
שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות .על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה .אין להכניס או
להוציא ציוד או מוצגים בשעות הפעילות.



ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות .למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים
הגורמים למטרד לדעת המארגנים.



מיתוג לביתנים בנויים  -מציג שיבקש למתג את קירות המבנה ,יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות
בלבד או לחלופין ,לפנות לחברת הבינוי סוקוניק בע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל  sharon@sukonik.netאו בטל'03- :
 6830044לצורך הזמנת מיתוג .אין לחורר ,אין למסמר ואין לעשות כל שינוי בביתן ,מבנהו ו/או קירותיו .מציג שלא יפעל
כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן ,יחויב בעלות חומרי בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.



מציג שיבקש למתג את קירות המבנה ,יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות בלבד או לחלופין ,לפנות
לחברת הבינוי סוקוניק בע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל  sharon@sukonik.netלצורך הזמנת מיתוג .מציג שלא יפעל
כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן ,יחוייב בעלות חומרי בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.
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מציגים שרכשו שטח תצוגה ללא בינוי ,חייבים להעביר את העיצוב לשטח התצוגה שלהם ללימור אורפלי למייל:
 .limor@ortra.comמציג שרכש שטח תצוגה ומעצב ובונה את הביתן שלו שלא בהתאם לבינוי המוצע על ידי המארגנים,
מחויב להעביר אישור בטיחות לביתן שלו ממהנדס בטיחות וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה .מהנדס הבטיחות שנבחר
לתערוכת הכנס הינם :B-Safe
טל' ; 03-5325575 :פקס ; 03-7449398 :דוא"ל ;Eti@b-safe.org :אתרwww.b-safe.org.il :



מסכי פלזמה  /לד – מציג שמעוניין להציג סרטונים ו/או מצגות על גבי מסך  LEDאו פלזמה שיתלה על בינוי הביתן או על
גבי סטנד ,יפנה לעופר מחברת אולטרה רנט בדוא"ל  main@ultrarent.co.ilאו בנייד .052-2800066



הגשת מזון ומשקאות בביתנים – מציג המעוניין להגיש משקאות קרים או חמים ,קוקטיילים ,שייקים וכיו"ב ,כיבוד
מתוק (קרפים ,ופל בלגי ,גלידות וכו') או כיבוד מלוח (טוסטים ,כריכים ,מאפים וכו') יפנה לערן בר מחברת Bar's
באמצעות דוא"ל  mybars1@gmail.comאו בנייד  .052-8514853על המזון והמשקאות המוגשים להיות בעלי תעודת
כשרות תקפה .מזון ומשקאות המוגשים לאחר ארוחת הצהריים ,יהיו פרווה.



מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר ,אלא בכפוף לאישור המארגנים מראש ובכתב.

ביטוח
חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר .לאור זאת חייבת כל חברה המציגה בתערוכה לבטח את
עצמה ,רכושה ,הפועלים בשמה ,המבקרים בתצוגתה או מציגים אחרים ,כנגד כל סיכון ,אובדן ונזק ,מכל מין וסוג שהוא ,תהא
סיבתם אשר תהא .למען הסר ספק יובהר כי אין בהימנעות החברה מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את
האחריות בגין כל סיכון ,אבדן ונזק ,יהא אשר יהא ,על ארטרא ו/או מי מטעמה והיא לא תישא בכל אחריות משפטית ו/או אחרת
לכל סיכון ,אבדן ו/או נזק שייגרם לחברה ,למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר.

ניקיון
מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים .כל מציג חייב לדאוג לניקיון התאים/שטחים שלו לרבות הבאת
פח אשפה אישי וניקיונו.

סדר
המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע"י הפעלת ציוד אור-קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות ושילוט החורגים
מתחום התא/השטח שלהם ,לרבות גובה.

תערוכה מהנה ומוצלחת!

לימור אורפלי ,מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות
טל' 03-6384493 :׀ נייד 054-7001770 :׀ דוא"לlimor@ortra.com :
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טופס הזמנת חסות/שטחי תצוגה

(נא לשלוח אל חב' ארטרא ,דוא"ל) limor@ortra.com :
פרטי המזמין:
שם החברה:

איש הקשר:

ח.פ / .ע .מורשה:

כתובת:
מיקוד:

עיר:
טלפון:

פקס:

נייד:

דוא"ל:

אנו מזמינים חסות כדלהלן:
מחיר
₪ 20,000
₪ 15,000
₪ 10,000
₪ 6,000
₪ 5,000
סך __________ ₪

פריט חסות
חסות זהב
חסות כסף
חסות סטודנטים
ביתן תצוגה בנוי  6מ"ר
שטח תצוגה  6מ"ר
אחר
סה"כ:

√

תנאי תשלום:
התשלום בש"ח ,בתוספת מע"מ על פי חוק.
מקדמה בגובה  50%תשולם עם חתימת ההסכם .יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מה 20 -למאי .2021

ביטול השתתפות:
אם תתקבל הודעת ביטול עד ליום  ,31.03.2021יוחזרו למציג  75%מהתשלום.
הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום  ,01.04.2021המציג יהיה זכאי להחזר בגובה  50%מהתשלום.
הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום  ,01.05.2021יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור  100%מהתשלום.
בכל מקרה יחויב המציג בדמי ביטול של ( ₪ 1,500לפני מע"מ).

כל ביטול /שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב ל:
לימור אורפלי ,מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות
טל ,054-7001770 :פקס03-6384455 :
דוא"לlimor@ortra.com :
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:

תאריך:

חתימה:

שם:
6

