
 

1 

 

 
 

 א.ג.נ.,

 

 יתקיים( השלישי, אשר P.O.Dאנו שמחים להזמינכם לכנס השלישי לרפואת פודיאטריה, אורתופדיה ודרמטולוגיה )

 .2016 בנובמבר 1ביום אביב -לבמלון הילטון ת

 

לאורתופדים, פודיאטרים, דרמטולוגים, רופאי ומעניק הזדמנות הכנס מהווה במה לחידושים כבכל שנה, גם הפעם, 

ולחזק את שיתוף הפעולה המדעי  ואנשי מקצוע מהארץ ומרחבי העולם לייצר קשרים עסקיים וחברתיים כאחד משפחה

 ביניהם.

 

סינרגיה בין שלושת תחומי הרפואה העיקריים שיידונו במהלך הכנס,  יצורהיא לקרב בין אורחינו, ל P.O.Dמטרת כנס 

לנו ואנו רואים ומטפלים בהם בדרכים שונות, מעניינות לעודד שיח ודיון על בעיות רפואיות שלעיתים מוכרות לכו

 ומגוונות.

 

  –שהוזמנו להציג בכנס  ,המובילים בתחומם ,בין המרצים

 Prof. Robert Baran מצרפת ;  

 Prof. Dick Scher מארה"ב; 

 Prof. Renata Farhi ;מברזיל 

 Prof. Doutor Eckart Haneke מגרמניה. 

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

 תכשירי קוסמטיקה רפואית, מכשור וציוד רפואי. 
 

 שניתן לעצב בהתאם להעדפות.   או תא בנוי נותני החסות יועמד שטח / לרשות המציגים

 

  .ולהציג בתערוכה השנתי כנסחלק פעיל ב לקחת אתכם ניםמזמי ואנ

ממשתתפי הכנס  200 -של כדם את השיווק והפרסום של מוצריכם בקרב ציבור ומיוחדת עבורכם לק חשובהזו הזדמנות 

 .וכיו"ב הפודיאטריה, האורתופדיה, דרמטולוגיה, כירורגיה, משפחה, פלסטיקה ופיזיותרפיהובהם רופאים מתחומי 

 

  www.ortra.com/events/podלפרטים נוספים אודות הכנס, אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם מהאתר: 

 

 נשמח מאד לפגוש אתכם בתערוכה.
 

 בברכה,
 

 
 מר בן ברגר       גב' קרולין צמח

    Medicly                    פודיאטרית  
 

http://www.ortra.com/events/pod
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 חבילות חסות

 חסות יהלום 

  מ"ר 12שטח תצוגה 
 הרצאת מרצה אורח מחו"ל מטעם נותן החסות  

 עלויות הכרוכות בהבאתו יחולו על נותן החסות בנוסף לעלות החבילה()הבאת המרצה וה
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
  בתכנית הכנסנותן החסות לוגו 
 לוגו בספר התקצירים 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 5 ולארוחת הצהריים  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  40,000עלות החבילה 

 חסות זהב

  מ"ר 6שטח תצוגה 
  הרצאת מרצה אורח מישראל מטעם נותן החסות 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 3 ת הצהריים כה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוהזמ  
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  30,000עלות החבילה 

 בלבד( 1חסות תיקי כנס )מוגבל לנותן חסות 

  הועדה המארגנת  –יסופקו על ידי נותן החסות  כחול()צבע ירוק /  תיקי הכנס]על תיקי הכנס  נותן החסותלוגו
 תוסיף לתיקים את לוגו הכנס[

 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 3  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 25,000חבילה העלות 
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 חסות כסף

  מ"ר 6שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 2 הקפה והכיבוד ולארוחות הצהריים  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 20,000עלות החבילה 

 בלבד( 1חסות שרוכים לתגי שם )מוגבל לנותן חסות 

  בצבע אחד( על השרוכים המוצמדים לתגי השם )בחירת השרוכים והפקתם באחריות החברה נותן החסות לוגו(
 המארגנת(

 וגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסותל 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 2  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 18,000עלות החבילה 

 ₪  15,000 לסך שלעלות החבילה תוזיל את על ידי נותן החסות, אספקת השרוכים *** 
 

  Happy Hourאירוע 

 אירוע מתן חסות לHappy Hour  במהלך הכנס שיתקיים למשתתפי הכנס 
  בתכנית הכנס לצד הפרסום אודות האירוענותן החסות לוגו 
 אירועה מתחםלוגו בשלט שיוצב ב 
  החברה המארגנת מראש( עם )בתיאום על אחריותו וחשבונו למתג את מקום האירוע נותן החסות יהא רשאי 
 2 הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 

 ₪  15,000עלות החבילה 
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 אפשרויות תצוגה

 מ"ר 6ביתן תצוגה בנוי 

 מ"ר הכולל  3*2 ביתן תצוגה בנוי–  
o מחיצות בצבע לבן 2-ר אחורי וקי 
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 

 

 
 

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

 ₪ 9,000ביתן בנוי סה"כ עלות 
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 מ"ר 6וגה שטח תצ

 )הכולל מ"ר  6 שטח תצוגה פתוח )ללא בינוי–  
o שולחן עם מפה 
o 2 כיסאות 
o  קילוואט 1נקודת חשמל 

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

 ₪ 7,000התצוגה  שטח סה"כ עלות
 

 ***מיתוג, ריהוט וחשמל ניתן לפנות לחברת הבינוי של הכנס  *** לפרטים נוספים אודות אפשרויות בינוי,
 שרון שרעבי, סמנכ"ל השיווק אודני סוקוניק, מנכ"ל החברה סוקוניק בע"מ: 

 www.sukonik.net אתר הבית: ukonik.netsharon@s או dany@sukonik.net דוא"ל: 6380044-03טל': 

 
 

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

mailto:dany@sukonik.net
mailto:sharon@sukonik.net
http://www.sukonik.net/
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 תנאי תצוגה כלליים

 פרטי התערוכה

 .במלון הילטון תל אביב 2016בנובמבר  01 ום שלישיהתערוכה תיערך בי

 תנאי תשלום

 . 2016לאוקטובר  10 -לם עם חתימת ההסכם. יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מהתשו 50%מקדמה בגובה 

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

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

, תל 5, קומה 9352, ת.ד. 1אמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח' נירים או ב 510936347

 .6109202אביב 

 ביטול השתתפות

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 15.09.2016עד ליום ביטול אם תתקבל הודעת 

מהתשלום אך ורק בתנאי שהחסות /  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 16.09.2016הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

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

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

 הערה 

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

"טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המציג. בכל המקרים על נותן המציג להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת 

 הכנס והתערוכה.

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

לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בכך כדי לזכות את נותני 

 החסות ו/או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג שהוא.

 שמירה

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

  לרכוש, יהיו באחריות המציג בלבד.

 .2016בנובמבר  01 -באוקטובר לבין בוקר יום שלישי ה 31 -בתערוכה תהיה שמירה במהלך הלילה שבין יום שני ה

 כללי תצוגה

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

או  שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות. על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה. אין להכניס

 ציוד או מוצגים בשעות הפעילות.  להוציא

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

 הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

  אין לחורר, אין למסמר ואין לעשות כל שינוי בביתן, מבנהו ו/או קירותיו. מציג שיבקש למתג  –מציגים שרכשו ביתן בנוי

בלבד או לחלופין, לפנות לחברת הבינוי סוקוניק את קירות המבנה, יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות 

לצורך הזמנת מיתוג. מציג שלא יפעל כאמור ויגרום לנזק לבינוי  sharon@sukonik.netבע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל 

 הביתן, יחוייב בעלות חומרי בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.

mailto:sharon@sukonik.net


 

7 

 

 

 ציגים שרכשו שטח תצוגה ללא בינוי, חייבים להעביר את העיצוב לשטח התצוגה שלהם ללימור אורפלי למייל: מ

limor@ortra.com ,מציג שרכש שטח תצוגה ומעצב ובונה את הביתן שלו שלא בהתאם לבינוי המוצע על ידי המארגנים .

טיחות לביתן שלו ממהנדס בטיחות וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה. מהנדס הבטיחות שנבחר מחויב להעביר אישור ב

  :B-Safeלתערוכת הכנס הינם 

  fe.org.ilsa-www.b; אתר: safe.org-Eti@b; דוא"ל:  7449398-03; פקס:  5325575-03: טל'

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

 ובכתב ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף. 

  מראש ובכתב. המארגניםרשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר, אלא בכפוף לאישור  אינומציג 

 ביטוח

 את לבטח המציגה בתערוכה חברה כל חייבת זאת לאור דבר. לכל הבלעדית אחריותה על זאת עושה ערוכהבת המציגה חברה

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

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

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

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

 ניקיון

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

 פח אשפה אישי וניקיונו.

 סדר

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

 גובה. מתחום התא/השטח שלהם, לרבות

 

 תערוכה מהנה ומוצלחת!

  
 קשרי תעשייהלימור אורפלי, מנהלת פיתוח עסקי ו

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

 רינה פייס, מנהלת חסויות ותערוכה

 ortra.comrina@: דוא"ל ׀ 6384442-03: טל'

 

 

 

mailto:limor@ortra.com
mailto:limor@ortra.com
mailto:Eti@b-safe.org
http://www.b-safe.org.il/
mailto:limor@ortra.com
mailto:rina@ortra.com
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 חסות/שטחי תצוגה טופס הזמנת
 

 ( limor@ortra.comדוא"ל: , 61092אביב, -, תל9352)נא לשלוח אל חב' ארטרא, ת.ד. 
 

 
  :פרטי המזמין

  איש הקשר:  שם החברה:

  כתובת:  ח.פ. / ע. מורשה:

  :מיקוד  עיר:

  פקס:  טלפון:

  דוא"ל:  נייד:

 
 

 אנו מזמינים חסות כדלהלן:
 

 √ מחיר פריט חסות
   ₪ 40,000 יהלוםחסות 

  ₪  30,000 חסות זהב

  ₪  25,000 חסות תיקי כנס

  ₪  20,000 חסות כסף

  ₪  15,000/  ₪ 18,000 שרוכים לתגי שםחסות 

   ₪ Happy Hour 15,000חסות אירוע 

   ₪ 9,000 מ"ר 6וגה בנוי ביתן תצ

   ₪ 7,000 מ"ר 6שטח תצוגה 

   ₪__ ____סך ____ אחר

   סה"כ:
 

 הרשמה:

הרשמה למתן חסות מתבצעת ע"י מילוי ושליחת טופס זה חתום לפקס או מייל הרשומים מטה בלבד. ההשתתפות 

ת ועדת ההיגוי תהיה מבוססת על טעונה אישור של ועדת ההיגוי של הכנס, הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן, החלט

 שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות הכנס. 

 

 תנאי תשלום:

 .בתוספת מע"מ על פי חוקהתשלום בש"ח, 

 . 2016 אוקטוברל 10 -יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מה תשולם עם חתימת ההסכם. 50%מקדמה בגובה 
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 ביטול השתתפות:

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 15.09.2016ליום  עדביטול אם תתקבל הודעת 

מהתשלום אך ורק בתנאי שהחסות /  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 16.09.2016הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

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

 )לפני מע"מ(.₪  1,500בדמי ביטול של  ויב המציגבכל מקרה יח

 

 ל:ביטול/ שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב כל 

 קשרי תעשייהלימור אורפלי, מנהלת פיתוח עסקי ו

 03-6384455פקס: , 054-7001770טל: 

 limor@ortra.com: דוא"ל

 
 

 כמפורט בחבילות החסות ולתנאי התשלום והביטול כמפורט להלן.  אנו מסכימים לתנאי ההשתתפות

 הריני מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה:
 
 
 
 

  חתימה:  שם:  תאריך:
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