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 יריד תעסוקתי

 יה ובניהול!יאנחנו בפתחו של עידן חדש בהנדסה, בתעש

, הוא אחד Data Scienceלהנדסת תעשיה וניהול, הנערך, בפעם הראשונה, בשיתוף עם אגודת  22-הכינוס הלאומי ה

ים טקטוניים משלושת האירועים הלאומיים המובילים בתחום הנדסת תעשיה וניהול. הכינוס השנה עומד בסימן שני שינוי

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, 

ונפות למקסימום במערכות חינוך, אקדמיה, תעשיה, הסעדה, רפואה, הרגלי עבודה משתנים וטכנולוגיות דיגיטליות ממ

חקלאות, תחבורה, שירותים מקצועיים וכיו"ב. השני, המהפך הגיאופוליטי בעקבות הסכמי אברהם אשר מאפשר שת"פ 

ם השינויי מדעי, טכנולוגי, אזרחי וחברתי עם מדינות עתירות משאבים המאופיינות בצרכים ובשווקים משמעותיים.

האלה כולם, מעלים את הביקוש למהנדסי תעשייה וניהול שידעו כיצד להתמודד עם כל אותם שינויים, ולתת את 

הפתרונות האידיאליים והאפקטיביים ביותר לייעול הליכי העבודה, הגדלת הפריון ודחיפת החברה להגשמה והצלחה 

 עסקית. 

הנדסים מכל הורטיקלים בכלכלה ובתעשיה בישראל, לצד כבל הכנסים הקודמים שלנו אנחנו מצפים למאות מנהלים ומ

 מאות סטודנטיות וסטודנטים המחפשים דרכם למשרות מקצועיות בתחום ההנדסה, התעשיה והניהול.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ליריד התעסוקתי ולמצוא מבין משתתפי הכנס, את דור עתיד מנהיגי ומובילי החברה 

 שלכם. 
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  – אלינו ליריד התעסוקתי, תקבלחברה שתצטרף 
 

o פרסום הלוגו באתר הכנס, בשילוט ובפרסומים אודות היריד 
o שולחן עם מפה 
o 2 כיסאות 
o  קילוואט 1נקודת חשמל 
o )שלט רול אפ )עיצוב גרפי באחריות החברה 
o 2  (הפסקות הקפה וכיבוד וארוחת צהרייםחבילת הכיבוד המלאה )הזמנות לכנס הכוללות  

 )לפני מע"מ( ₪ 2,000 ביריד התעסוקה בילת בסיסבח עלות השתתפות
 

  –( הכולל 3*2מ"ר ) 6ניתן לשדרג לביתן בנוי בגודל 
 

o פרסום הלוגו באתר הכנס, בשילוט ובפרסומים אודות היריד 
o מחיצות בצבע לבן 2-קיר אחורי ו 
o  ס"מ 10 –תווים כולל רווחים( גובה אות  30)עד שם המציג 
o 1  שולחן 
o 2 כסאות 
o 3 ספוטים 
o 1  קילוואט( 1)שקע 
o  מסךTV   על סטנד42גודל " 

 

 

 )לפני מע"מ( ₪ 5,000 עלות השתתפות בחבילה משודרגת ביריד התעסוקה
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 כלליים השתתפותתנאי 
 תנאי תשלום

 . 2021 אימל 20 -לא יאוחר מה יום ממועד קבלת החשבונית ובכל מקרה 21יש להעביר תשלום מלא בתוך 

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

ע"ש רמת גן,  2ברח' שוהם  666, בנק לאומי, סניף מספר 492600/12 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

 94יגאל אלון או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח'  510936347ארטרא בע"מ ח.פ. 

 .6109202, תל אביב 28, קומה 9352, ת.ד. 2מגדל אלון 

 ביטול השתתפות

 מהתשלום.  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 01.04.2021הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

 מהתשלום. 100%, יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור 01.05.2021הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

 רהשמי

ללא השגחה. כל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא  ירידלתשומת ליבכם, אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי ה

  לרכוש, יהיו באחריות המציג בלבד.

 ביטוח

עצמה, רכושה,  את לבטח חברה כל חייבת זאת לאור דבר. לכל הבלעדית אחריותה על זאת עושה המשתתפת ביריד חברה

 אשר סיבתם שהוא, תהא וסוג מין כל סיכון, אובדן ונזק, מכל אחרים, כנגד מציגים בתצוגתה או בשמה, המבקרים עליםהפו

 כל בגין האחריות את להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך בהימנעות החברה אין כי יובהר ספק הסר תהא. למען

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

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

 

 !, פורה ומוצלחמהנה יריד

  
 שיווקקשרי תעשייה ו תאם, מרונן קרפן

  ortra.com@ronen: דוא"ל ׀  7863844-03: טל'

 

mailto:ronen@ortra.com
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 יריד תעסוקה טופס הזמנת
 ( limor@ortra.comדוא"ל: )נא לשלוח אל חב' ארטרא,  

 
 

  :פרטי המזמין

  איש הקשר:  שם החברה:

  כתובת:  ח.פ. / ע. מורשה:

  מיקוד:  עיר:

  פקס:  טלפון:

  דוא"ל:  נייד:

 
 

 ת כדלהלן:אנו מזמינים חסו
 

 √ מחיר פריט חסות
   ₪ 5,000 חבילת השתתפות משודרגת

   ₪ 2,000 חבילת בסיס

   ₪ 500 "42מסך פלזמה על גבי סטנד 

   סה"כ:
 

 תנאי תשלום:

 . 2021 מאיל 20 -לא יאוחר מה יום ממועד קבלת החשבונית ובכל מקרה 21יש להעביר תשלום מלא בתוך 

 
 ביטול השתתפות:

 מהתשלום.  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 01.04.2021ול בכתב שתתקבל החל מיום הודעת ביט

 מהתשלום. 100%, יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור 01.05.2021הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

 

  - לכל סיוע

 שיווקו קשרי תעשייה תאם, מרונן קרפן

 ronen@ortra.com: דוא"ל|  7844638-03טל: 

 

 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:ronen@ortra.com

