
הכנס הבינלאומי 
מיקולוגיה-דרמטולרפואת 

חסויות ותצוגה

2022, לדצמבר14-15
תל אביב, מלון הילטון



ר הכנס"דבר יו

,יקריםחבריםשלום

ומחלות הציפורניים השני  מיקולוגיה-לדרמטושל החוג הדרמטומיקולוגיהכנס הבינלאומי 

במלון הילטון בתל אביב2022לדצמבר 14-15ה יתקיים בימים רביעי וחמישי "אי

טיפולים שונים במחלות ציפורניים שונות  , בכנס נתעדכן בשיטות מחקר ואבחון מתקדמות

וכן שימוש בטכניקות  , ללא מחלות אחרות/ כדוגמת טיפולי לייזר ובעיקר פטרת הציפורן עם 

.מתקדמות בביולוגיה מולקולארית במחלות פטרייתיות שונות

ונדון במקרים משולבים ועקשניים  , בגישה הטיפולית, בכנס נבחן גישות אבחנתיות מתקדמות

שונים של חדשיםדפורמטיבייםואנטי אנטיפיטריתייםנדון בטיפולים , של פטרת הציפורן

החודרים דרך  , אנטיפונגלייםוכן טכניקות חדשניות המגבירות החדרת תכשירים , הציפורניים

.פלטת הציפורן עד לשכבת מיטת הציפורן

ל לצד מרצים מהמובילים בתחום מעניין ומרתק  "בכנס ישתתפו מרצים אורחים בולטים מחו

מכשור וציוד רפואי  , גם תצוגה מקצועית של חברות תרופות רלוונטיותולצידו תתקיים, זה

.מסוגים רבים ומגוונים

השתתפות בכנס מסוג זה תהווה הזדמנות מצוינת להתעדכנות פורה ומפרה במגוון רחב של 

.בכלל ומחלות הציפורניים  בפרטהדרמטומיקולוגיהנושאים בתחום 

ויתרום רבות להעשרה אקדמית הדדית  -יהיה מוצלח כקודמיו , כולי תקווה שגם כנס זה

.השוניםהדרמטומיקולוגייםושיתופי פעולה מחקריים ועסקיים בנושאים 

.בצפייה להשתתפותך הפעילה

,שלכם

שמראבנר'פרופ
לדרמטומיקולוגיההחוגר"יו

בישראלציפורנייםומחלות



צהרייםמושב לווין / פלטינוםחסות 
דקות בזמן ארוחת הצהריים לכל קהל 30הרצאה מדעית מטעם נותן החסות בת עד ✓

תוכן המושב והמרצים באחריות נותן החסות ומותנה באישור הוועדה  )משתתפי הכנס 
יהיו באחריות נותן  ( ב"לינות וכיו, לרבות טיסות)הכרוכות בהבאת המרצה העלויות (. המדעית
.החסות יהיה רשאי למתג באחריותו ועל חשבונו את האולם בו ייערך המושבנותן . החסות

הכנס לצד אזכור המושבבתכניתלוגו נותן החסות ✓
ר"מ18שטח תצוגה ✓
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות✓
לוגו בפרסומי הכנס✓
לוגו בשילוט הכנס✓
להפסקות הקפה והכיבוד  , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות6✓

הצהרייםולארוחת 

80,000₪עלות החבילה 

מושב מקצועי/ חסות זהב 
חסות לאחד ממושבי הכנס בתחום הרלוונטי לעיסוק נותן החסות✓
הכנס לצד אזכור המושבבתכניתלוגו נותן החסות ✓
ר"מ12שטח תצוגה ✓
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות✓
לוגו בפרסומי הכנס✓
לוגו בשילוט הכנס✓
להפסקות הקפה והכיבוד  , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות4✓

הצהרייםולארוחת 

60,000₪עלות החבילה 

אפשרויות תמיכה



מחברות מנהלים יוקרתיות ועטים ממותגים/ חסות כסף 
לוגו נותן החסות על מחברות מנהלים יוקרתיות ועטים אשר יחולקו למשתתפי הכנס  ✓

הפקה באחריות החברה המארגנת)
ר"מ6שטח תצוגה ✓
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות✓
לוגו בפרסומי הכנס✓
לוגו בשילוט הכנס✓
להפסקות הקפה והכיבוד  , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות3✓

הצהרייםולארוחת 

40,000₪עלות החבילה 

שרוכי כנס ממותגים/ חסות ברונזה 
הפקה  )לוגו נותן החסות על השרוכים המוצמדים לתגי השם אשר יחולקו למשתתפי הכנס ✓

באחריות החברה המארגנת
ר"מ6שטח תצוגה ✓
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות✓
לוגו בפרסומי הכנס✓
לוגו בשילוט הכנס✓
להפסקות הקפה והכיבוד  , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות2✓

ולארוחת הצהריים

30,000₪עלות החבילה 

אפשרויות תמיכה



ר"מ6ביתן תצוגה 
–ר הכולל "מ2*3ביתן תצוגה בנוי ✓

עיצוב גרפי לשמשונית באחריות  )' מ2.3גובה ' מ3.0קיר טראס אחורי רוחב ▪
(המציג

דלפק ממותג1▪
כסאות בר2▪
ספוטים2▪
(קילוואט1)נקודת חשמל 1▪

הקפה  להפסקות , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות2✓
והכיבוד ולארוחת הצהריים

₪  14,000כ עלות ביתן בנוי "סה

ר"מ6שטח תצוגה 
:הכולל( ר"מ6)3*2שטח תצוגה ללא בינוי בגודל ✓

1KWנקודת חשמל ▪
שולחן▪
כיסאות2▪

להפסקות הקפה  , לתערוכה, הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות2✓
והכיבוד ולארוחת הצהריים

₪ 10,000כ עלות שטח התצוגה "סה

ריהוט  , אודות אפשרויות בינוי ושדרוג ביתני התצוגהלפרטים נוספים 
מ "סוקוניק בעניתן לפנות לחברת , ותוספות חשמל

avi@sukonik.net /dany@sukonik.netל "בדוא
03-6830044: בטלפוןאו 

אפשרויות תמיכה

mailto:avi@sukonik.net
mailto:dany@sukonik.net


תנאי תצוגה כלליים

פרטי התערוכה
.אביבבתלהילטוןבמלון14-15/12/2022בתאריכיםתיערךהתערוכה

תשלוםתנאי
20-מהיאוחרלאתתבצעהתשלוםיתרת.ההסכםחתימתעםתשולם50%בגובהמקדמה

.2022לנובמבר
.כחוקמ"מעלהוסיףישסכוםכלעל.במקורמסמניכוימלאפטורלמארגנים

'מססניף,לאומיבנק,492600/12מספרלחשבוןבנקאיתהעברהבאמצעותלשלוחניתןתשלום
לפקודתהמחאהבאמצעותאו510936347.פ.חמ"בעארטראש"עגןרמת2שוהם'ברח666

,9352.ד.ת,2אלוןמגדל94אלוןיגאל'רחבכתובתהחברהלמשרדישתישלחמ"בעארטרא
.6109202אביבתל,28קומה

השתתפותביטול
.מלאכספיהחזריקבלהמציג,המארגיםידיעלהכנסביטולשלבמקרה,הקורונהמגיפתבשל
-המציג/החסותנותןידיעלביטולשלאחרמקרהבכל
.מהתשלום75%למציגיוחזרו,31.10.2022ליוםעדביטולהודעתתתקבלאם

50%בגובהלהחזרזכאייהיההמציג,01.11.2022מיוםהחלשתתקבלבכתבביטולהודעת
,לאחרנמכרוולאהיה.לאחרנמכרוהתצוגהשטח/ביתן/שהחסותבתנאיורקאךמהתשלום

.מהתשלום100%בשיעורביטולבדמיהמציגיחויב
.(מ"מעלפני)1,500₪שלביטולבדמיהמציגיחויבמקרהבכל

הערה
מקומותחלוקת.שנרכשההתצוגהלחבילתבהתאםלמציגיםיוצעבתערוכהלתצוגהמועדףמיקום
עלהמקריםבכל.המציגעםובתאום"בתערוכהתצוגההזמנתטופס"קבלתסדרלפיתיעשהתצוגה

.והתערוכההכנספתיחתתאריךלפניהמלאהתשלוםאתלהעבירהמציגנותן
חלוקתאתלשנות,מציגלכלשיושכרהשטחאתלהגדילהזכותאתלעצמםשומריםהמארגנים***

אם,אחרלמקוםלהעבירהאוהתערוכהמועדאתלדחות,המציגיםומיקוםהתערוכהשבמפתהשטח
או/והחסותנותניאתלזכותכדיבכךשיהאומבליהבלעדידעתםלשיקולבהתאם,הדבריידרש

המציגים
.שהואוסוגמיןמכלסעדבכל

שמירה
.השגחהללאהתערוכהבשטחישהואוסוגמיןמכלערךדברילהשאיראין,ליבכםלתשומת

.בלבדהמציגבאחריותיהיו,לרכוששהואוסוגמיןמכלנזקאו/ואובדןכל



תצוגהכללי
בהתאם,חשבונםועלהמציגיםי"עיבוצעו,התאוקישוטעיצוב,התצוגהלתאיהמוצגיםהובלת•

להימצאהמוצגיםכלעל.סמוכותתצוגותאומעברדרכיעליכבידושלאכך,המארגניםלהנחיות
.הפעילותבשעותמוצגיםאוציודלהוציאאולהכניסאין.פתיחתהלפניהתערוכהבשטח

להתירשלאהזכותלמארגנים.הבטיחותכללילפימותקןלהיותחייבלהדגמותהמשמשציוד•
.המארגניםלדעתלמטרדהגורמיםמוצגיםהדגמתאו/והצגת

פנייהידיעלזאתלעשותיוכל,הביתןבינויאתלשדרגשיבקשמציג-בנוייםלביתניםשדרוג•
סוקוניקאבילמרפנייהבאמצעותמ"בעסוקוניקהכנסשלהבינוילחברת

.avi@sukonik.netל"בדוא
ללימורשלהםהתצוגהלשטחהעיצובאתלהעבירחייבים,בינויללאתצוגהשטחשרכשומציגים•

שלאשלוהביתןאתובונהומעצבתצוגהשטחשרכשמציג.limor@ortra.com:למיילאורפלי
בטיחותממהנדסשלולביתןבטיחותאישורלהעבירמחויב,המארגניםידיעלהמוצעלבינויבהתאם

:B-Safeהינםהכנסלתערוכתשנבחרהבטיחותמהנדס.התערוכהפתיחתבטרםעודוזאת
www.b-safe.org.il:אתר;Eti@b-safe.org:ל"דוא;03-7449398:פקס;03-5325575:'טל

מחברתלעופרפנייהבאמצעותאפשריתהתצוגהלביתניTVמסכיהזמנת–לד/פלזמהמסכי•
.052-2800066בניידאוmain@ultrarent.co.ilל"בדואבלבדרנטאולטרה

,קוקטיילים,חמיםאוקריםמשקאותלהגישהמעונייןמציג–בביתניםומשקאותמזוןהגשת•
,כריכים,טוסטים)מלוחכיבודאו('וכוגלידות,בלגיופל,קרפים)מתוקכיבוד,ב"וכיושייקים
אוmybars1@gmail.comל"דואבאמצעותBar'sמחברתברלערןיפנה('וכומאפים

.תקפהכשרותתעודתבעלילהיותהמוגשיםוהמשקאותהמזוןעל.052-8514853בנייד
.פרווהיהיו,הצהרייםארוחתלאחרהמוגשיםומשקאותמזון

.ובכתבמראשהמארגניםלאישורבכפוףאלא,לאחרחלקואותצוגתושטחאתלהעביררשאיאינומציג•

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

,  כנגד כל סיכון, המבקרים בתצוגתה או מציגים אחרים, הפועלים בשמה, רכושה, בתערוכה לבטח את עצמה
למען הסר ספק יובהר כי אין בהימנעות החברה  . תהא סיבתם אשר תהא, מכל מין וסוג שהוא, אובדן ונזק

על , יהא אשר יהא, אבדן ונזק, מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון
או נזק שייגרם  /אבדן ו, או אחרת לכל סיכון/או מי מטעמה והיא לא תישא בכל אחריות משפטית ו/וארטרא
.או לכל צד שלישי אחר/למי מטעמה ו, לחברה
ניקיון

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

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

.לרבות גובה, השטח שלהם/תצוגות ושילוט החורגים מתחום התא

!תערוכה מהנה ומוצלחת

מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות, לימור אורפלי
limor@ortra.com: ל"׀ דוא054-7001770: ׀ נייד03-6384493: 'טל

מתאם כנסים ותערוכות, רונן קרפן
ronen@ortra.com: ל"דוא| 054-7475883: נייד| 03-6384478: 'טל

תנאי תצוגה כלליים

mailto:sharon@sukonik.net
mailto:limor@ortra.com
mailto:Eti@b-safe.org
http://www.b-safe.org.il/
mailto:main@ultrarent.co.il
mailto:mybars1@gmail.com
mailto:limor@ortra.com
mailto:ariel@Ortra.com


₪  80,000צהרייםמושב לווין / פלטינוםחסות 

60,000₪מושב מקצועי/ זהב חסות 

40,000₪מחברות מנהלים יוקרתיות ועטים ממותגים/ כסף חסות 

₪ 30,000שרוכי כנס/ ברונזה חסות 

₪ 14,000ר"מ6ביתן תצוגה בנוי 

₪ 10,000ר"מ6שטח תצוגה 

__________________________________________אחר 

.מ.ע. / פ.חשם החברה

כתובתאיש קשר

מיקודעיר

פקסטלפון

ל"דואנייד

תצוגה/ טופס הזמנת חסות 
(limor@ortra.com/ronen@ortra.com: ל"דוא, ארטרא' נא לשלוח אל חב)

:המזמיןפרטי 

:אנו מזמינים חסות כדלהלן

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

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

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

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


תשלוםתנאי
20-מהיאוחרלאתתבצעהתשלוםיתרת.ההסכםחתימתעםתשולם50%בגובהמקדמה

.2022לנובמבר
.כחוקמ"מעלהוסיףישסכוםכלעל.במקורמסמניכוימלאפטורלמארגנים

סניף,לאומיבנק,492600/12מספרלחשבוןבנקאיתהעברהבאמצעותלשלוחניתןתשלום
המחאהבאמצעותאו510936347.פ.חמ"בעארטראש"עגןרמת2שוהם'ברח666'מס

,2אלוןמגדל94אלוןיגאל'רחבכתובתהחברהלמשרדישתישלחמ"בעארטראלפקודת
.6109202אביבתל,28קומה,9352.ד.ת

השתתפותביטול
.מלאכספיהחזריקבלהמציג,המארגיםידיעלהכנסביטולשלבמקרה,הקורונהמגיפתבשל
-המציג/החסותנותןידיעלביטולשלאחרמקרהבכל
.מהתשלום75%למציגיוחזרו,31.10.2022ליוםעדביטולהודעתתתקבלאם

50%בגובהלהחזרזכאייהיההמציג,01.11.2022מיוםהחלשתתקבלבכתבביטולהודעת
,לאחרנמכרוולאהיה.לאחרנמכרוהתצוגהשטח/ביתן/שהחסותבתנאיורקאךמהתשלום

.מהתשלום100%בשיעורביטולבדמיהמציגיחויב
.(מ"מעלפני)1,500₪שלביטולבדמיהמציגיחויבמקרהבכל

:שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב ל/ כל ביטול

מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות, לימור אורפלי
03-6384455: פקס| 054-7001770: נייד| 03-6384493: טל

limor@ortra.com: ל"דוא

. 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

חותמת וחתימהתאריך

mailto:limor@ortra.com

