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 פרטי החברה

  :ז.ת./פ.ח./מ.ע' מס  :החברהשם 

  :כתובת החברה

  :תפקיד  :שם איש קשר

  :פקס  :טלפון

  :ל"דוא  :נייד
 

 חבילות החסות לכנס
  80,000  חסות פלטינה ₪ 

  60,000  חסות זהב ₪ 

  45,000   חסות כסף  ₪ 

   25,000  טקס הענקת פרסיםחסות ₪ 

   חסותHappy Hour  25,000 ₪ 

   30,000  משתתףתגי חסות ₪ 

  20,000  חסות מושב פיצול ₪ 

  9,500  צהריים. חסות א ₪ 

  9,000  ביתן תצוגה בנוי ₪ 

  7,500  שטח תצוגה ₪ 

     
 #מ כחוק "על כל המחירים יש להוסיף מע# 

 : שילוט לביתן
 :נא למלא במשבצות את שם החברה כפי שהינכם רוצים שיופיע על השילוט

 תווים כולל רווחים 30עד  –אנא פרט תווים 
 

                              
 

 :פרטי התשלום
הנותרים עד  50%. "מ"ארטרא בע"לפקודת , עם חתימה על הזמנה זומהמחיר יש לשלוח  50% מקדמה בגובה

 .מ כחוק"על כל סכום יש להוסיף מע. 10.01.2016לתאריך 
  ש ארטרא "ע, תל אביב, 9השלושה ' רח, 616סניף , בנק לאומי, 95100/90העברה בנקאית לחשבון

 ₪_______________ על סך , מ"בע
 על סך  , מ"לזכות ארטרא בע' _______________________ב המחאה מס"רצ _____________₪ 

 
 :זו לעיל ולהלןכפי שפורסם בחוברת החסויות , אנו מסכימים לתנאים ולכללי התערוכה

 
  :חתימה וחותמת החברה  :תאריך

 

 תצוגה בתערוכה/ חסות טופס הזמנת
 רווית מיטשל' הגבאל בחתימתך נא לשלוח 

 7419990-050טל , 5471294-03פקס , ravitm@ortra.com : ל"דוא
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 תנאי תצוגה כלליים
 פרטי התערוכה

במרכז הירידים שבגני  10בביתן  2016לפברואר  01-02 -התערוכה תיערך בימים שני ושלישי ה

 .תל אביב, התערוכה

 תנאי תשלום

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

 616סניף מספר , בנק לאומי, 95100/90 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

מ שתישלח למשרדי "או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע 510936347. פ.מ ח"ש ארטרא בע"ע

 .6109202תל אביב , 5קומה , 9352. ד.ת, 1נירים ' החברה בכתובת רח

 הערה 
חלוקת מקומות תצוגה . וכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשהמיקום מועדף לתצוגה בתער

בכל המקרים על נותן המציג . ובתאום עם המציג" טופס הזמנת תצוגה בתערוכה"תיעשה לפי סדר קבלת 

 .להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת הכנס והתערוכה

לשנות את חלוקת השטח , ושכר לכל מציגהמארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שי* 

בהתאם , אם יידרש הדבר, לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, שבמפת התערוכה

או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג /לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בכך כדי לזכות את נותני החסות ו

 .שהוא

 שמירה
לא בשעות , ל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחהאין להשאיר דברי ערך מכ, לתשומת ליבכם

בין אם בשעות פעילות , או נזק מכל מין וסוג שהוא לרכוש/כל אובדן ו. פעילות התערוכה ולא לאחריה

 . יהיו באחריות המציג בלבד, התערוכה ובין אם לאחריה

 כללי תצוגה
בהתאם להנחיות , המציגים ועל חשבונם י"יבוצעו ע, עיצוב וקישוט התא, הובלת המוצגים לתאי התצוגה

על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה . כך שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות, המארגנים

 . ציוד או מוצגים בשעות הפעילות להוציאאו  אין להכניס. לפני פתיחתה

ת שלא להתיר הצגת למארגנים הזכו .ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות

 .או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים/ו

אין להכניס מזון ומשקאות לשטחי התצוגה לחלוקה למשתתפי הכנס אלא בכפוף לקבלת אישור 
 . המארגנים לכך מראש ובכתב ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף

 .מראש ובכתב המארגניםאלא בכפוף לאישור , רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר אינומציג 
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 ביטוח
המציגה  חברה כל חייבת זאת לאור .דבר לכל הבלעדית אחריותה על זאת עושה בתערוכה המציגה חברה

כל  כנגד, אחרים מציגים בתצוגתה או המבקרים, בשמה הפועלים, רכושה, עצמה את לבטח בתערוכה

בהימנעות  אין כי יובהר ספק הסר למען. תהא אשר סיבתם תהא, שהוא וסוג מין מכל, אובדן ונזק, סיכון

יהא , ונזק אבדן, סיכון כל בגין האחריות את להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך החברה

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

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

 ניקיון
כל מציג חייב לדאוג לניקיון . מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים

 .שטחים שלו לרבות הבאת פח אשפה אישי וניקיונו/התאים

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

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

 

 

 !תערוכה מהנה ומוצלחת
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