
 

 
 

 ת למתן חסויות לתערוכה:אפשריו
 

 חברות( 2חברות. מינימום  3-שרוכי תגי מבקר )מוגבל ל -חסות פלטינום  
 .לוגו החברה על כל  תגי ושרוכי תגי המבקר אשר יחולקו למבקרים בתערוכה עם כניסתם 
  חשיפה ומיתוג עצום. מבטיח הצגת שם ולוגו החברה משך כל ימי התערוכה.אפקט 
 .)*לוגו החברה בחזית ההזמנות לתערוכה )הזמנות מודפסות והזמנות אלקטרוניות 
 .לוגו החברה בכל מודעות הפרסום לתערוכה בעיתונות המקצועית והיומית 
 .לוגו החברה בעמוד השער של קטלוג התערוכה 
 2  גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה.רול אפים 
  דיילות בכניסות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגנים.  2אפשרות למקם 
  .באנר החברה וקישור באתר התערוכה באינטרנט 
  חברות נותנות חסות. 3התגים והשרוכים יופקו על ידי המארגנים, מוגבל לעד 

 נותני חסות לקיום החסות( 2מינימום + מע"מ ) ₪ 20,000מחיר החסות ליחיד:         
 + מע"מ  ₪ 45,000לחסות בלעדית לחברה: 

 
 

SPORT SPONSORSHIP -HIGH IMPACT   חסויות( 12 -)מוגבלת ל 

  מ"ר )לא בנוי(.     80שטח תצוגה של 

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

 בדיוור  50,000 -דיוור של  -סות והזמנות אלקטרוניות( לוגו החברה בחזית ההזמנות לתערוכה )הזמנות מודפ
 ישיר.

 .לוגו החברה בכל מודעות הפרסום לתערוכה בעיתונות המקצועית והיומית 

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

 .)לוגו החברה בקטלוג התערוכה )עמוד המבוא או השער 

  התערוכה באינטרנט.באנר החברה וקישור, באתר 

 .יחסי ציבור: שימוש בחברה הנותנת שירותי יחסי ציבור לתערוכה 

 ש"ח + מע"מ למ"ר 880.00מ"ר הינה  80 -עלות מ"ר נוסף מעבר ל 
 + מע"מ כחוק ₪ 75,600מחיר חסות כללית : 

 
 חברות( 5 -חסות זהב )מוגבלת ל

 ות אלקטרוניות*(. לוגו החברה בחזית ההזמנות לתערוכה )הזמנות מודפסות והזמנ 
 .לוגו החברה בכל מודעות הפרסום לתערוכה בעיתונות המקצועית והיומית 
 .לוגו החברה בעמוד השער של קטלוג התערוכה 
 2 .רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה 
  דיילות בכניסות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגנים.  2אפשרות למקם 
 ר התערוכה באינטרנט.באנר החברה וקישור באת 

 + מע"מ ₪ 15,000מחיר החסות :       
 
 

  הנחה על המחירים המופיעים 15% –למציגים בתערוכה 
 



 

 אפשרויות למתן חסויות לכנסים המקצועיים:
 

 חסות פרימיום לכנס:
 דקות 20 -של כ הרצאה בכנס מתן .א
  העמדת שולחן תצוגה בסמוך לאולם הכנס .ב
 הכנסאפ בסמוך לאולם -העמדת רול .ג
 חלוקת חומר פרסומי לבאי הכנס .ד
 פרסום לוגו נותן החסות בכל מקום בו מתפרסם הכנס: .ה

 בהזמנות לתערוכה 

 במודעות בעיתונות המקצועית והיומית 

 בשילוט הכנס 

 בתכניה של הכנס 

 באתר הכנס / התערוכה 
 + מע"מ  ₪ 15,000מחיר החסות: 

 
 חסות פלטינום לכנס:

  הכנסהעמדת שולחן תצוגה בסמוך לאולם  .א
 אפ בסמוך לאולם הכנס-העמדת רול .ב
 חלוקת חומר פרסומי לבאי הכנס .ג
 פרסום לוגו נותן החסות בכל מקום בו מתפרסם הכנס: .ד

 בהזמנות לתערוכה 

 במודעות בעיתונות המקצועית והיומית 

 בשילוט הכנס 

 בתכניה של הכנס 

 באתר הכנס / התערוכה 
 + מע"מ  ₪ 8,000מחיר החסות: 

 
 חסות זהב לכנס:

 חלוקת חומר פרסומי לבאי הכנס בתיק הכנס או בעמדת הרישום לכנס .א
 פרסום לוגו נותן החסות בכל מקום בו מתפרסם הכנס: .ב

 במודעות בעיתונות המקצועית והיומית 

 בשילוט הכנס 

 בתכניה של הכנס 

 באתר הכנס / התערוכה 
 + מע"מ  ₪ 6,000מחיר החסות: 

 
 חסויות נוספות 

  חסות הפסקת קפה 

  ארוחת צהרים לכנסחסות 

 חסות תיקים לכנס 

 חסות מיתוג באולם הכנס 

  חסויות בהתאמה אישית 
 תמחור בהתאם לסוג החסות  והכנס

 
 


