
 
 

 

 אפשרויות לחסויות
 אקספו ת"א  2022ביולי  07-05 

 
 (לחברה אחתשרוכים  )מוגבל  -חסות יהלום 

  .מיתוג שרוכי התגים לאירוע עם לוגו נותן החסות 

 :לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של האירוע וביניהם 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o ;אתר האירוע 
o ;קמפיין פרסום בדיגיטל 

 דיגיטלי באזור ההרשמה לאירוע. פרסום על גבי השילוט ה 
o  שילוט מתחלף, עד(מטר  2מסכים בגודל  2, נותני חסות 4X 1 מטר) 

  .עמוד פרסום בקטלוג האירוע 

 מ"ר במיקום מרכזי.  50 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 5  .כרטיסי כניסה לוועידה לחדשנות בתעשיית הבנייה 
 

  .+ מע"מ ₪ 150,000מחיר החסות 
 

 (| אחת מתחום חברות לשלושתגים  )מוגבל  –חסות יהלום 

  .מיתוג תגי המבקרים לאירוע עם לוגו נותן החסות 

  האירוע וביניהם:לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o ;אתר האירוע 
o ;קמפיין פרסום בדיגיטל 

 ט הדיגיטלי באזור ההרשמה לאירוע.פרסום על גבי השילו 
o  שילוט מתחלף, עד(מטר  2מסכים בגודל  2נותני חסות,  4X 1 )מטר 

  .עמוד פרסום בקטלוג האירוע 

 מ"ר במיקום מרכזי.  50 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 5  .כרטיסי כניסה לוועידה לחדשנות בתעשיית הבנייה 
 

  .+ מע"מ ₪ 130,000מחיר החסות 

 
  



 
 

 

 (חלוקת השי מסוג זה מוגבלת לחברה אחתשי למבקרים   ) –חסות פלטינום 

  .שי למבקרים מסוג פנס ראש יוקרתי ממותג יחולק למבקרים בדלפי הרישום 

 :לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של האירוע וביניהם 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o ;אתר האירוע 
o ;קמפיין פרסום בדיגיטל 

  .עמוד פרסום בקטלוג האירוע 

 מ"ר במיקום מרכזי.  30 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 3  .כרטיסי כניסה לוועידה לחדשנות בתעשיית הבנייה 
 

  .+ מע"מ ₪ 100,000מחיר החסות 
 

 מבקרים בכניסהלפנס ראש ממותג בלוגו החברה יחולק  

 
 הערות: 

 )היתרה תימסר לנותן החסות(מתנות  3,000 -כתחלוקנה  -
 לוגו בצבע אחיד -

 

 
 

 
 
 
  



 
 

 

 
 (אחת לחברהמוגבלת מסוג זה שי למבקרים   )חלוקת השי  –חסות פלטינום 

  .שי למבקרים מסוג כובע מחייה ממותג יחולק למבקרים בדלפי הרישום 

 :לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של האירוע וביניהם 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o ;אתר האירוע 
o ;קמפיין פרסום בדיגיטל 

  .עמוד פרסום בקטלוג האירוע 

 ם מרכזי. מ"ר במיקו 30 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 3  .כרטיסי כניסה לוועידה לחדשנות בתעשיית הבנייה 
 

  .+ מע"מ ₪ 90,000מחיר החסות 
 

 מבקרים בכניסהל כובע מצחייה ממותג בלוגו החברה יחולק 

 
 הערות: 

 )היתרה תימסר לנותן החסות(מתנות  3,000 -כתחלוקנה  -
 לוגו בצבע אחיד -

 

 

  



 
 

 

 הבנייהחסויות לוועידת החדשנות בתעשיית 
 

 חברות | אחת מתחום( 2 -)מוגבל ל   וועידה - פלטינוםחסות 

  בוועידה לחדשנות בתעשיית הבנייה דק'  20הרצאה של* 

  ם:יהובינהוועידה לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של 
o הזמנות מודפסות; 
o הזמנות דיגיטליות; 
o מודעות בעיתונות; 
o אתר האירוע; 

  מוצר  לאירועענק לאורך שביל הכניסה  שלטישני( עם לוגו החברהA )מפורט מטה. 

  מוצר לאירוע דגלים לאורך שביל הכניסה שבעה( עם לוגו החברהB )מפורט מטה. 

 שני שלטי ענק מעל דלתות הכניסה והיציאה מהאולם ( מוצר באזור רחבת הכניסה והרישוםC מפורט מטה). 

 מ"ר במיקום מרכזי.  50 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 5  .כרטיסי כניסה לכנס המרכזי 
 *דובר ותוכן בתאום עם יו"ר הכנס 

 
  .+ מע"מ ₪ 140,000מחיר החסות 

 

 חברות( 4 -וועידה   )מוגבל ל -חסות זהב  

  .השתתפות בפאנל 

 :לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של הוועידה וביניהם 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o  האירוע;אתר 

 מ"ר במיקום מרכזי.  30 -שטח תצוגה בתערוכה כ 

 5  .כרטיסי כניסה לכנס המרכזי 
 

  .+ מע"מ ₪ 85,000מחיר החסות 
 

 חברות( 8 -וועידה   )מוגבל ל -חסות כסף  

 :לוגו החברה ישולב בכל הפרסומים של הוועידה וביניהם 
o ;הזמנות מודפסות 
o ;הזמנות דיגיטליות 
o ;מודעות בעיתונות 
o  האירוע;אתר 

 5  .כרטיסי כניסה לכנס המרכזי 
 

  .+ מע"מ ₪ 45,000מחיר החסות 
 



 
 

 

 

A- עם לוגו החברה שני שלטי ענק לאורך שביל הכניסה לתערוכה (3M X 4M) 
 

 

B-  לאורך הכניסהדגלים שבעה (3M X 0.9M) 
  

 

C- ם מעל אזור הכניסה שני שלטי (2M X 1M) 

 
 


