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 א.ג.נ.,
 

 לכנס הישראלי הראשון לאטופיק דרמטיטיס.נכם אנו מתכבדים להזמי
 

 שישי(.-)חמישי 2016 ביוני 23-24 דואק" לילדים, בין התאריכים-, בי"ח "דנהבמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקיהכנס יתקיים 
  .לקהל המקצועי 2016ביוני  24 -וביום שישי ה מיועד לקהל המטופלים 2016ביוני  23-הכנס ביום חמישי ה

 
 

. הכנס ואלרגולוגיםמהווה מקום מפגש מרכזי לעוסקים בתחום: משפחה, ילדים מיועד לדרמטולוגים ובנוסף המקצועי הכנס 
 ימי הכנס.במשתתפים  400-מעודד גם את השתתפותם של רופאים צעירים ומתמחים. אנו צופים לכ

 
אנשי המקצוע המובילים בתחום מהארץ ומהעולם. מבין אורחינו מחו"ל  תכנית הכנס כוללת הרצאות במגוון נושאים מאת מיטב

 :בכירים מעולם הדרמטולוגיה דרמטולוגים וחוקריםאשר כבר הקדימו ואישרו את השתתפותם, ניתן למצוא 
 

 Dr Bernice Krafchik - מחלקת עור ילדים ב מנהלת- Hosp for Sick Children Toronto  

 Dr Antonio Torrelo - הל עור ילדים במנ- Children’s Hospital del Niño Jesús in Madrid  ונשיא החברה הבינלאומית לרפואת
 ( ISPDעור ילדים )

 Prof. Emma Gutman - מנהלת המחקר הבסיסי והקליני במחלקת עור של בית החולים Mount Sinai ,NY  המחלות אינפלמטוריות
 בעור  

 Prof. Gil Yosipovitch - קת עור ומנהל המרכז לגרד שלמנהל מחל Temple University School of Medicine, Pennsylvania 

 - Mrs Julie Block העמותה האמריקאית לחולי אטופיק דרמטיטיס ה ומנכל"יתנשיא  

 
 של חברות העוסקות בייצור ושווק של תרופות,  תערוכה מסחרית כנסבמקביל לתכנית המדעית תתקיים במהלך ה

 , מכשור רפואי וציוד לטיפול סביבתי.OTCתכשירי 
 

)להחלטת  פרסומי הכנס במגווןפרסום יתאפשר ו יתן לעצבו בהתאם להעדפותלרשות המציגים/נותני החסות יועמד שטח שנ
 .הוועדה המארגנת(

 
 לשיתוף פעולה בין החברות המציגות לקהל המטופלים בכלל, ולקהל המקצועי בפרט.הזדמנות אנו רואים בזאת 

 
לקדם את השיווק מנות דזו הזעבורכם וידע ואמצעים להתמודדות טובה יותר עם המחלה  להקנות זו שליחות – ורנועב

 הכנס.ממשתתפי  400 -והפרסום של מוצריכם בקרב ציבור של כ
 
 

  .ולהציג בתערוכה כנסחלק פעיל ב לקחת אתכם מזמיןאני 
 

 בברכה,
 

  אביקם הראלד"ר 
 יו"ר הכנס
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 תערוכת הכנס

. למבקשים תתאפשר גם השתתפות בתערוכה ליום הכנס 2016 ביוני 24 -שישי ה ביום המקצועיתתקיים לצד הכנס  תערוכהה
 .2016ביוני  23 -ה חמישי, יום הראשון

על בסיס סדר  יהיהההשתתפות בתערוכה כפופה לאישור הועדה המארגנת, כאשר שיבוץ המציגים בשטחי התערוכה 
 נס.ההרשמה והיקף התמיכה בכ

 שעות פעילות הכנס כדלקמן: *התערוכה תהא פתוחה למשתתפי הכנס במהלך 
 

 2016ביוני,  23התערוכה לקהל הרחב, יום חמישי 
  שעות ההקמה יתעדכנו בהמשך( הקמות - 2016, ביוני 23 ,חמישייום( 

  שעות פתיחה 17:00-20:00  - 2016, ביוני 23 ,חמישייום 

 
 2016ביוני,  24י התערוכה לקהל המקצועי, יום שיש

  שעות פתיחה 08:00-13:00  - 2016, ביוני 24 ,שישייום 

  פירוק התערוכה -ואילך  13:00 - 2016, ביוני 24 ,שישייום 

 
 לוח הזמנים הנ"ל הינו ראשוני ונתון לשינויים.   *

 חברה המעוניינת להציג בשני ימי התערוכה מתבקשת לציין זאת ע"ג הטופס המצורף.  **
 

 

 פרוט עלויות למתן חסות לכנס ותצוגה בתערוכה. מצורף
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 חבילות חסות

 חסות פלטינה .1
  באזור מועדףמ"ר 6שטח תצוגה , 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 תכנית הכנס, שילוט :לוגו בפרסומי הכנס 
  .ת בנוסף )העלויות הכרוכות בהבאתו יחולו על נותן החסוחסות להרצאת מרצה מוזמן, מבין מרצי הכנס

 לעלות החבילה(
  בו תתקיים הרצאתו של המרצה המוזמןלוגו יוקרן על מסך האולם 
  (נותן החסותלוגו על השרוכים המוצמדים לתגי השם )בחירת השרוכים והפקתם באחריות 
 5  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 עוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנסצב 

 

 ₪  00050,סה"כ עלות חבילת החסות 
 

 חסות זהב .2
  באזור מועדףמ"ר 6שטח תצוגה , 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 תכנית הכנס, שילוטלוגו בפרסומי הכנס : 
 חסות בנוסף חסות להרצאת מרצה מוזמן, מבין מרצי הכנס. )העלויות הכרוכות בהבאתו יחולו על נותן ה

 (לעלות החבילה
 לוגו יוקרן על מסך האולם בו תתקיים הרצאתו של המרצה המוזמן 
 3 הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 

 ₪  00003,סה"כ עלות חבילת החסות 
 

 כסףחסות  .3
 מ"ר 6ח תצוגה שט 
 בחירת המתנה והפקתה באחריות נותן החסות ועל חשבונו,  אפשרות לחלוקת מתנות למשתתפי הכנס(

 כפוף לאישור הועדה המארגנת(
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 שילוטוה, לרבות תכנית הכנס לוגו בכל פרסומי הכנס 
 3 תערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, ל 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 

 ₪ 00020,סה"כ עלות חבילת החסות 
 

 חסות תיקי כנס  .4
 )לוגו )בצבע אחד( על תיקי הכנס )בחירת התיקים והפקתם באחריות החברה המארגנת 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 שילוטוה, לרבות תכנית הכנס סומי הכנסלוגו בכל פר 
 2  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 

 ₪ 00081,סה"כ עלות חבילת החסות 
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 בלוק כתיבה ועטחסות  .5
  נותן החסות ירת בלוקי הכתיבה והעטים וכן אספקתם באחריות בח)לוגו נותן החסות על בלוקי הכתיבה

 (ועל חשבונו
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 שילוטוה, לרבות תכנית הכנס לוגו בכל פרסומי הכנס 
 2  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 

 ₪ 00051,סה"כ עלות חבילת החסות 
 
 

 (בלבד 2016ביוני  23 חמישי)יום  הרצאה במושב מסחרי .6
 חברות. 6מוגבל לעד  לנותני חסות כסף ומעלה.*  מיועד 

  דקות במסגרתה יוכל נותן החסות לשווק את מוצרי חברתו 15הרצאה בת 
  כו על ידי הפקתו והצבתו ייער הרול אפ, )עיצוב ול אפ בעת הרצאתו.להציב רנותן החסות יהיה רשאי

 . באחריות נותן החסות לפנות את הרול אפ מיד עם סיום הרצאתו(.נותן החסות ועל חשבונו
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 שילוטוה, לרבות תכנית הכנס לוגו בכל פרסומי הכנס 
 2 ופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד הזמנות לכנס הכוללות כניסה ח 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 

 ₪ 00051,סה"כ עלות חבילת החסות 
 

  

 אפשרויות תצוגה בלבד  .7

  :הכוללמ"ר  6שטח תצוגה פתוח )ללא בינוי( 
o שולחן עם מפה 
o 2 כיסאות 
o  לפי דרישה בלבד קילוואט 1נקודת חשמל() 

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

 ₪  5,000עלות תצוגה ליום כנס אחד בלבד: 
 ₪ 8,000 לשני ימי הכנס: עלות תצוגה

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 # על כל המחירים המופיעים בקטלוג זה יש להוסיף מע"מ #
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 תנאי תצוגה כלליים

 פרטי התערוכה

 .אי ת"א ע"ש סוראסקיובמרכז הרפ 2016ביוני  23-24בין התאריכים חמישי ושישי רך בימים התערוכה תיע

 דואק" לילדים, לובי מרפאות החוץ.-תתקיים התערוכה בבי"ח "דנה – 2016ביוני,  23ביום חמישי 

 עופר. בניין הלב ע"ש סמי במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, תתקיים התערוכה – 2016ביוני,  24ביום שישי 

 תנאי תשלום

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

ע"ש ארטרא בע"מ  616, בנק לאומי, סניף מספר 95100/90 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

, 9352, ת.ד. 1בכתובת רח' נירים או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה  510936347ח.פ. 

 .6109202, תל אביב 5קומה 

 ביטול השתתפות

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 01.04.2016אם תתקבל הודעת ביטול עד ליום 

 מהתשלום. 50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 10.05.2016הודעת ביטול בכתב שתתקבל עד ליום 

מהתשלום אך ורק בתנאי  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 11.03.2016הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

 מהתשלום. 100%שהחסות / ביתן / שטח התצוגה נמכרו לאחר. היה ולא נמכרו לאחר, יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור 

 )לפני מע"מ(.₪  1,500בכל מקרה יחויב המציג בדמי ביטול של 

 כרטיסי מציג

)ללא לפני מע"מ ליום ₪  150בעלות של ם נוספים לצורך איוש ביתני / שטחי התצוגה בתערוכת הכנס ניתן יהיה לרשום מציגי

 כניסה להרצאות(.

 הערה 

מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה. חלוקת מקומות תצוגה תיעשה לפי סדר 

יג. בכל המקרים על נותן המציג להעביר את התשלום המלא לפני קבלת "טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המצ

 תאריך פתיחת הכנס והתערוכה.

 * המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג, לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה

בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי  , לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר,ומיקום המציגים

 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, לא בשעות פעילות התערוכה ולא 

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

 המציג בלבד. 
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 כללי תצוגה

הובלת המוצגים לתאי התצוגה, עיצוב וקישוט התא, יבוצעו ע"י המציגים ועל חשבונם, בהתאם להנחיות המארגנים, כך שלא 

מצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה. אין להכניס או להוציא ציוד יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות. על כל המוצגים להי

 או מוצגים בשעות הפעילות. 

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

 הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

למשתתפי הכנס אלא בכפוף לקבלת אישור המארגנים לכך מראש  אין להכניס מזון ומשקאות לשטחי התצוגה לחלוקה

 ובכתב ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף. 

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

 ביטוח

 לבטח המציגה בתערוכה חברה כל בתחיי זאת לאור דבר. לכל הבלעדית אחריותה על זאת עושה בתערוכה המציגה חברה

שהוא,  וסוג מין כל סיכון, אובדן ונזק, מכל אחרים, כנגד מציגים בתצוגתה או בשמה, המבקרים עצמה, רכושה, הפועלים את

 להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך בהימנעות החברה אין כי יובהר ספק הסר תהא. למען אשר סיבתם תהא

 או/ו משפטית אחריות בכל תישא לא מטעמה והיא מי ארטרא ו/או יהא, על ונזק, יהא אשר סיכון, אבדן כל יןבג האחריות את

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

 ניקיון

לניקיון התאים/שטחים שלו לרבות מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים. כל מציג חייב לדאוג 

 הבאת פח אשפה אישי וניקיונו.

 סדר

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

 החורגים מתחום התא/השטח שלהם, לרבות גובה.

 

 

 תערוכה מהנה ומוצלחת!

  
 ערוכההתלימור אורפלי, מנהלת 

  limor@ortra.com: דוא"ל ׀ 7001770-054: נייד ׀ 6384493-03: טל'
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