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הספורט,  , התערוכה המקצועית היחידה בישראל המקיפה את ענפי GYM & POOLSתערוכת  להציג בפנייך את עלון אנו שמחים
  .בריא חייםואורח  הספאבריכות ה, כושרה
 

הנות ילאפשר לעוסקים בתחום ללתת במה מרכזית לעוסקים בענף ו היאומקיפה,  מובילה, אחתקיום תערוכה מקצועית  מטרתה של
המגזרים  מגווןאפשר לקהל המציגים לפגוש מספר רב יותר של מקבלי החלטות ממ, הנושאיםמגוון  . בנוסף, שילובתחשיפה מקסימאלימ

 להשקיע את עיקר מאמצי השיווק בנקודת זמן אחת.כך בעת ובעונה אחת ו
 

 ה.והמשווקים בענף לקחת חלק בתערוכ, היבואנים כל היצרניםאת  מזמיניםאנו 
 המבקרים הצפויים בתערוכה. אלפינצל את ההזדמנות לחשוף את שירותיך ומוצריך ל

 

 תערוכה שתוביל את עסקיך קדימה.בבוא ותהיה גם אתה שותף להצלחה 
 

 .בתערוכה ממיקום אטרקטיבי ליהנותהקדים ולהזמין מקום על מנת שתוכל ך ללאנו ממליצים 
 .01.06.2021הרשמה מוקדמת בתנאים מיוחדים עד 

 
 :ושעות פתיחה מועדים
 2022בפברואר,  23 - 22ד', -ימים ג'

 שעות פתיחה: 
 יום שעה

 2022בפברואר  22 20:00-10:00
 2022בפברואר  23 18:00-10:00

 
 מקום התערוכה:

 תל אביב. אקספו, 10 יתןב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :מדוע כדאי להציג בתערוכה
 

 מפגש אישי וישיר עם הלקוחות.להיחיד  המקום◄
 

 פגוש לקוחות חדשים.אתר ולהמקום ל◄
 

 ק הקשר עם לקוחות קיימים.ודיהמקום לה◄
 

 הדרך שלך כמנהל, לפגוש את בכירי הענף.◄
 

 .בפני קהל ממוקדהדרך היעילה להציג את המוצרים ◄
 

 מוצרים וטכנולוגיות חדשות. הדרך היעילה לחשוף◄
 

 .התועלת גבוהמול עלות ◄
 

 שנים. 40 -מתמחה בייזום וארגון תערוכות מקצועיות למעלה מ קבוצת שטיר
 

 אנו נותנים לך את מרב הכלים להציג בדרך היעילה והנוחה ביותר.
 

 הצטרף לחוויה מנצחת!
 

 שריין את מקומך איתנו !
 

 !עסקיך ותרחיב את חוג לקוחותיךבוא וקח חלק בהצלחה שתגדיל את 
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 נושאי תצוגה:
 

 
 

  ומוזמנים לתערוכה קהל היעד
 קהל מקצועי:

בעלים, מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלים בכירים, ראשי מחלקות, קניינים ואנשי רכש, רכזים, מדריכים, מאמנים, יועצים, סיטונאים, קמעונאים 
ספא, מרכזים רפואיים )בתי חולים, רפואת ספורט, פארקי מים, קלאבים, -ני וחדרי כושר, קאנטריו: מועדהמקומות הבאיםומפעילים מ

, רשויות, מועצות, קיבוצים, מתנ"סים, צבא, משטרה, שב"ס, בתי ספר ואוניברסיטאות, ארגונים גדולים, חנויות לציוד ספורט שיקום וכיוצ"ב(
  מגורים. ל םלון, חברות אחזקה וניהול פרויקטיובריכות, בתי מ

 קהל רחב:

 ש"ח למבקר. 30 של בלבד( בתשלום 13התערוכה תהיה פתוחה לקהל הרחב, לחובבי הספורט והכושר )מעל גיל 
 

 :סמינרים וימי עיון המתוכננים להיערך במקביל -אירועים נלווים 
  :9-כנס הספורט והכושר הבינלאומי ה .1

 לבעלי ומנהלי חדרי כושר ומדריכי אימון גופני אשר בו יוצגו הטכנולוגיות החדישות לתכנון, בנייה ועיצוב חדרי כושר הכנס מיועד     
 מקצועיים ושיטות אימון מתקדמות.    

 .לאדריכלים, יזמים, מנהלי פרויקטים וקבלנים של בריכות שחיה 1-הכנס הארצי ה .2

  .סדנאות ואימונים חדשניים. 3
 *תכנית הכנסים נתונה לשינויים. 

 

 ספורט, כושר 
 ואימונים

 אדריכלות, עיצוב, ריהוט בריכות
 ותכנון

 וטכסטיל ביגוד תזונה

 בגדי ספורט תוספי מזון ריצוף, חיפוי וקירוי בניית בריכות ציוד לאולמות

 בגדי ים משקאות ספורט ואנרגיה ושירותיםמלתחות  אחזקת בריכות מתקני ספורטציוד ל

 נעלי ספורט ומינראלים ויטמינים ריהוט ייעוץ ותכנון ציוד למכוני כושר

 עזרים למתאמן מזון בריאות עיצוב ודקורציה מערכות בקרה ציוד אירובי

  ייעוץ מזון לוקרים וארונות ניקוי וטיפול בבריכות הליכונים

 מגבות  דלפקי קבלה חימום מים אופני ספינינג

  ספאבריאות, טיפולים ו תאורה משאבות ומסננים ציוד כוח

 ברים ומטבחים כיסויים לבריכות משקולות
 למועדונים

 ייעוץ ושירותים יבשות סאונות

 מגלשות/ מזרקות/ משחקי ציוד לפילאטיס
 מים

 חברות ייעוץ עסקי סאונות רטובות אביזרי בטיחות 

 ה ילהידרו תרפציוד  אומנויות הלחימה
 ומוגבלים

 ליווי כלכלי וליסינג / ספא ג'קוזי מחשוב

 ייעוץ משפטי חמאם תוכנות ויישומים משטחים נגד החלקה ציוד סטודיו

 ייעוץ ביטוחי מכונות שיזוף תוכנות מוסיקה איטום 

 שירותי כ"א ציוד לטיפולי מסג' CRMתוכנות  שילוט ובטיחות Outdoorציוד למתקני חוץ 

 תוכנות לניהול סככות, פרגולות וקירוי מזרני ספורט ואימונים
 מועדונים ומתקנים

 שירותי שמירה ואבטחה 

 םשמנים ארומאטיי הנהלת חשבונות ריהוט גן אופניים
 ותכשירים לטיפולים

 שירותי ניקיון

 ספרות עיתונות ציוד רפואי למועדונים בקרת כניסה ובר קוד  ציוד כושר חצי מקצועי
 ופרסום

 רשתות ותחזוקת  ציוד לבעלי צרכים מיוחדים
 מחשוב

 ספרות ועיתונות מקצועית ייעוץ רפואי למועדונים

 פרסום ממוקד במועדונים טיפולים משלימים סאונד ווידאו   ציוד לגיל הזהב

  D.J & V.J אתרי אינטרנט רפואת ספורט 

  פיזיותרפיה ומערכות סטריא  

 מועדוני ספורט ואגודות ציוד שיקומי מסכים וציוד הקרנה  

  ציוד למדידת משקל וגובה כבלים   

 בתי ספר ומכללות    
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 רשמה:וההשתתפות מחירי  ,חסויות
 

SPONSORSHIP SPORT - CTPAHIGH IM חסויות( 12 - ל ת)מוגבל 
  מ"ר )לא בנוי( 80שטח תצוגה של. 

 1  (.מחוץ לבניין, בכניסה, או בדרך לבניין)רול אפ 

 הזמנות מודפסות והזמנות אלקטרוניות( לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ(. 

  תערוכה בעיתונות המקצועית והיומיתהפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 

 )לוגו החברה ע"ג שילוט ההכוונה בשטח התערוכה )בחלק התחתון. 

  שער(הבקטלוג התערוכה )עמוד המבוא או לוגו החברה. 

 באינטרנט. באתר התערוכהוקישור,  החברה באנר 

 בור: שימוש בחברה הנותנת שירותי יחסי ציבור לתערוכהיחסי צי. 

 ש"ח + מע"מ למ"ר 880.00מ"ר הינה  80 -עלות מ"ר נוסף מעבר ל 
 + מע"מ כחוק ₪ 75,600.00מחיר חסות כללית :            

 בעלון חסויות. -*אפשרויות נוספות למתן חסות  

 :התצוגמחירון שטחי 
 דמי הרשמה  ♦  ₪ 850.00

 (ימודולארשטח רצפה לתצוגה )ללא בינוי  -מ"ר 1 מ"ר 18 - 6  ₪ 1,445.00

 (ימודולארשטח רצפה לתצוגה )ללא בינוי  -מ"ר 1 מ"ר 42 - 19   ₪ 1,225.00

 (ימודולארשטח רצפה לתצוגה )ללא בינוי  -מ"ר 1 מ"ר 79 - 43  ₪ 1,040.00

 (ימודולארשטח רצפה לתצוגה )ללא בינוי  -מ"ר 1 מ"ר ומעלה 80  ₪ 970.00

 עם שטיח יחבילת בינוי מודולאר -מ"ר 1 מחיר למ"ר ₪ 300.00

 שטח תצוגה בחוץ )ראה מפת שטחי חוץ( 

 חוץ לתצוגהשטח  -מ"ר 1 מ"ר 30עד  10 ₪ 800.00

 מ"ר בשטחי חוץ( 30 ת)יחידה מינימאלימ"ר   30יחידת תצוגה  מחיר ליחידה ₪ 17,000.00
 

 על מחירון התערוכה המפורט מעלה. 3%תוספת של  :פתוחות חזיתות 2 עם שטחים *
 על מחירון התערוכה המפורט מעלה. 5%תוספת של  :פתוחות חזיתות 4 או 3 עם שטחים* 
 .המופיע במחירון על מחיר שטח התצוגה 10%תינתן הנחה של  01.06.2020 -לנרשמים לתערוכה עד ל הרשמה מוקדמת:* 
 במחיר ההשתתפות. 10%תוספת של  18.12.2020 -לנרשמים לאחר ה רישום מאוחר:* 

 מ"ר שטח חוץ. 100מ"ר שטח פנים ועד  160י להזמין עד א*  כל מציג רש
 כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.  * 
 
 

 מ"ר( 6חבילת בינוי מודולארי כוללת: )המפרט הינו למינימום 
 קירות צד וקיר גב לכל השטח המוזמן. .1
אותיות  8)לפי הזמנת המציג(. לביתן פינתי יופיע השם ע"ג כל חזית ) שלט חזית לביתן עם שם המציג עליו בעברית ובאנגלית .2

 מטר רץ חזית(. 1לכל 
 מ"ר. 8מדף לכל  1שולחן,  1כסאות,  2 .3
 לכל מטר רץ חזית )ביתנים פינתיים רק בחזית אחת(.  1ספוטים לתאורה,  .4
 מ"ר. הספק חשמלי נוסף ניתן להזמין בתשלום ובהתאם למחירון. 8קוו"ט לכל  1נקודת חיבור אחת לחשמל בעלת כח של  .5

 
 תנאי ההרשמה לתערוכה כוללים:

       .ותקנון התערוכה* עלון 
 .על כל תנאיו * טופס ההרשמה של קבוצת שטיר

 .כה ומתפרסם במלואו באתר קבוצת שטיריום לפני פתיחת התערו 45 -כקובץ "הנחיות למציג" אשר ישלח * 
 * עדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.

 www.gymisrael.co.il :תכנית התערוכה, מפות התערוכה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים. אנא התעדכן באתר התערוכה
 
 

============================================================================== 
 :קבוצת שטירלפרטים נוספים ניתן לפנות ל

 .expo@stier-group.comדוא"ל: , 03-5615463: פקס, 03-5626090: פוןטל
 

 נשמח לעמוד לרשותכם, תערוכה מוצלחת


