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התערוכה†הבינלאומית†ה≠∏≤†לענפי†האירוח¨
הקמעונאות†והשוק†המוסדי†והמקצועי

יוזמים†ומארגנים∫

אריזה¨†לוגיסטיקה¨†הובלה
ושילוח†של†מזון†ומשקאות

≥≥≠¥≥†בנובמבר†≥≥∞≥
ביתן†±¨†אקספו†תל†אביב

במקביל†מתקיימות†התערוכות

מזון†ומשקה

&Bake Cake

קונדיטוריות†ובתי†מאפה

FOOD PACK &
FOOD LOGISTICS



expo@stier-group.com†∫דוא¢ל†¨∞≥≠μ∂±μ¥∂≥†∫פקס†¨∞≥≠μ∂≤∂∞π∞†∫לפרטים†≠†טלפון

המפגש†הגדול¨†החשוב†והמוביל†של†תעשיית†האירוח¨
ענף†הקמעונאות†והשוק†המוסדי†והמקצועי†בישראל

שבוע†תעשיות†המזון†והאירוח†בישראל†≥≥∞≥

קהל†היעד∫†קניינים¨†מנהלי†רכש¨†מנכ¢לים¨†מנהלי†מזון†ומשקה¨†מנהלי†תפעול¨†שפים¨†קונדיטורים¨†מסעדנים¨†מנהלים†ואחראי
מטבחים¨†מנהלים†בכירים¨†אדריכלים¨†מעצבים¨†מתכנני†מטבחים†מוסדיים¨†וכן†מקבלי†החלטות†נוספים†מן†המוסדות†הבאים∫

תערוכת†הוטקס†מפגישה†אחת†לשנה†את†כל†אנשי†המקצוע†ומקבלי†ההחלטות†מתעשיית†האירוח¨†ענף
הקמעונאות†והשוק†המוסדי†והמקצועי¨†למפגש†עיסקי¨†מקצועי†ולימודי†בו†נרקמות†עסקאות¨†נבנים†קשרי

Æמסחר†ומוצגים†כל†החידושים†בתחום

Æבתי†מלון¨†מסעדות¨†בתי†קפה¨†גני†אירועים¨†אולמות†שמחה¨†חברות†קייטרינג¨†ברים¨†קונדיטוריות†ומאפיות†∫HORECAØשוק†מקצועי

שוק†מוסדי∫†בתי†הארחה¨†צימרים¨†בתי†חולים¨†בתי†הבראה¨†בתי†אבות¨†ישיבות¨†אולפנות¨†פנימיות¨†אוניברסיטאות¨†מכללות¨
קיבוצים¨†אתרי†תיירות†ונופש¨†רשתות†לממכר†מזון†מהיר¨†קניונים¨†מפעלים†וחברות†גדולות¨†מבני†ציבור¨†מוסדות†ממשלתיים

Æוגופים†גדולים†כגון†מערכות†הביטחון†וההצלה∫†צה¢ל¨†משטרה¨†שב¢ס†וכיו¢ב

ענף†הקמעונאות∫†קניינים¨†מנהלי†רכש¨†מנכ¢לים¨†מנהלי†רשתות¨†מנהלי†סניפים¨†מנהלי†מחלקות†ומנהלי†תפעול†מן†השוק
Æהמאורגן†ורשתות†השיווק¨†הרשת†השלישית¨†סופרמרקטים†פרטיים¨†מעדניות¨†קמעונאים¨†חנויות†נוחות†וחנויות†לממכר†מזון

Æוקבלנים† †מהנדסים †יועצים¨ †יזמים¨ †תאורה¨ †מעצבי †פרויקטים¨ †מנהלי †פנים¨ †מעצבי †אדריכלים¨ †נוספים∫ מוזמנים

≥≥≠¥≥†בנובמבר†≥≥∞≥
ביתן†±¨†אקספו†תל†אביב

הוטקס†נערכת†זו†השנה†ה≠∏≤†ברציפות
Æוזוכה†לעשרות†אלפי†מבקרים†מדי†שנה

†שעות†פתיחה∫
שעהיום

ßבנובמבר†≥≥∞≥¨†יום†ג†≤≤±π∫∞∞†≠†±±∫∞∞
ßבנובמבר†≥≥∞≥¨†יום†ד†≤≥±π∫∞∞†≠†±±∫∞∞

≤¥ßבנובמבר†≥≥∞≥¨†יום†ה±∑∫∞∞†≠†±∞∫∞∞

≥≥≠¥≥†בנובמבר†≥≥∞≥
ביתן†±¨†אקספו†תל†אביב

מועדים†ושעות†פתיחה∫

טכנולוגיות¨†ציוד†ושירותים
למטבח†המקצועי

ענפי†האירוח¨†הקמעונאות
והשוק†המוסדי

מזון†ומשקה

&Bake Cake

קונדיטוריות
ובתי†מאפה

אריזה¨†לוגיסטיקה¨†הובלה
ושילוח†של†מזון†ומשקאות

FOOD PACK &
FOOD LOGISTICS



ריהוט†בתי†מלון
ריהוט†מסעדות

ריהוט†ברים
ריהוט†חדרי†אוכל
ריהוט†גן†ומרפסת
ציוד†דלפק†קבלה

ציוד†לברים†ודלפקים
ציוד†ואביזרים†לבריכות

מיטות
ריהוט†מיוחד†לחדרים

פרגולות¨†שמשיות†וסוככים
שילוט†והכוונה

אקוסטיקה

דלפקי†הגשת†מזון†ומשקאות
כוסות†וכוסיות

כלי†הגשה
כלי†פורצלן†וקרמיקה

כלים†ירוקים
כלים†חד†פעמיים

מאפרות
מנורות†לתאורת†שולחן

מערכות†נלוות†לעריכת†שולחן
מפות†ומפיות†שולחן

מפיות†נייר
סכו¢ם

כלי†חיתוך†למטבח¨†לטבחים
ולשפים

קישוטי†שולחן

מערכות†תצוגה†כלליות
מערכות†תצוגה†מוארות

©חשמליות®
מערכות†תצוגה†מקוררות
לאחסון†והגשה†עצמית

מערכות†תצוגת†מזון†הגשה
עצמית

Take Away≠אריזות†מזון†ל

עגלות†וסלסילות
לסופרמרקטים†ומרכולים

עגלות†לשינוע
מידוף†לחנויות

מידוף†למחסנים
לוגיסטיקה

אחסנה

מכונות†שטיפה
שואבי†אבק

חומרי†ניקוי†וחיטוי
סבונים¨†דטרגנטים†וכימיקלים

ציוד†ומיכון†למכבסות
שירותי†חיטוי†והדברה
שירותי†ניקיון†ותחזוקה

עיצוב†חדרים†ואולמות†ציבוריים
אומנות†פסיפס†ומוזאיקה

גופי†תאורה†ונברשות
דלתות

חיפויי†רצפה¨†תקרה†וקירות
כסאות†ושולחנות
מוצרי†נוי†ודקורציה
מוצרי†עיצוב†פנים

מחיצות
פריטים†לעיצוב†הלובי
ציור†ופיסול†אומנותי

צמחיה†וגינון
Hotel Recreation

שילוט†והכוונה
קישוט†חדרים

אומנות†לתלייה

אחסון
ביגוד†מקצועי

כסאות†ושולחנות†להיערכות
מהירה

מערכות†הקרנה†וקול
עגלות†ושינוע

ציוד†הקרנת†וידאו†מסך†גדול
ציוד†וטכנולוגיות†במה

תאורת†במה

תוכנות†לניהול†בתי†מלון
ואירועים

תוכנות†לבתי†קפה
תוכנות†לחדרי†אוכל
תוכנות†למסעדות

תוכנות†לנקודות†מכירה
תוכנות†לניהול†והשמעת

מוסיקה
תוכנות†למלאי†ואחזקה

תוכנות†אדריכליות†והדמיה

ELECTRIC†≠†הוטקס

דלתות†בטחון
כספות

כספות†חדרים
מנגנוני†ומוקדי†חירום

מערכות†בקרה†מרכזיות
מנגנוני†נעילה†וכרטיסים†חכמים

גילוי†וטיפול†באש
סיוע†רפואי†במקרי†חירום
שירותי†שמירה†ואבטחה

בית†חכם
מערכות†טלוויזיה†לבתי†מלון

מסכים†ומקרנים
מערכות†סטריאו†לתעשיית

האירוח
תוכנות†מוסיקה

תצוגת†מזוןתרבות†השולחן†והמטבחריהוט†וציוד
Food Display TABLEWARE

ניקיון†ושירותים
Main Clean

שדירת†העיצובים
AR – Avenue

מקלחות
מקלחונים

חדרי†שירותים
ספא

חיפוי†רצפות†וקירות
שטיחים¨†פרקטים†ודקים

קרמיקה†ושיש
טפטים

חלונות†ודלתות
צבעים†וציפויים†דקורטיביים

כלי†מיטה
מפות
מגבות
וילונות

בדי†ריפוד

LIGHT†≠†הוטקס

חימום
טיהור†אוויר
מיזוג†אוויר

מערכות†אספקת†חשמל†גז
פיקוד†ובקרת†מבנים
חימום†תת†רצפתי

טכנולוגיות¨†תוכנותציוד†לאולמות
ומחשוב

לוגיסטיקה¨†מידוף¨
אחסון¨†שינוע

AV & HI FIאבטחה†ובטיחות

מכונות†קפה
מיני†ברים

ציוד†מיקרו†חשמלי

טכסטילריצוף¨†חיפוי†וקירויכלים†סניטריים

תאורה†לבתי†מלון
תאורה†למסעדות

תאורה†לברים
תאורה†לחדרי†אוכל

עיצוב†תאורה

אנרגיה

נושאי†תצוגה∫

®KITEX©†ציוד†למטבח†המקצועי

תנורי†אפייה†ובישול
קונבקטומטים¨†קומביסטימר¨

פיצה†ועוד

מכונות†לייצור†וטיפול†בלחם
ודברי†מאפה

מקררים†ומקפיאים
מקררי†ומקפיאי†דלפק

מקררים†ומקפיאים†עומדים
מקררי†יין

משטחי†עבודהØ†נירוסטה
מערכי†הגשה†ודלפקים

מערכות†להדחת†כלים

ציוד†משלים∫†מיקסרים̈†בלנדרים¨
קוצצי†מזון¨†קולפים¨†מכונות

חיתוך

כלים¨†סירים†ומיכלים
כיורים†וברזים†תעשייתיים

בישול†וטיגון¨†גז¨†חשמל¨
אינדוקציה

משטחי†צלייה†ומערכות†גריל
מקצועיות

פלטות†חימום†מקצועיות
צßיפסרים†וטיגון†עמוק

מכונות†משקה∫†קפה¨†ברד¨
אייס≠קפה¨†מיץ†ועוד

מכונות†לייצור†ואחסון†קרח
מכונות†יוגורט†וגלידה

בוא†וקח†חלק†בתערוכה†המקצועית†ה≠∏≤†הגדולה†במדינה



הזמנות†לתערוכה†וסדרי†כניסה∫
קבוצת†שטיר†מדוורת†הזמנות†לכלל†קהל†היעד†המקצועי†של†התערוכהÆ†בנוסף¨†כל†מציג†יקבל
∞∞≥†הזמנות†למשלוח†עצמי†ללקוחותיוÆ†ההזמנות†מיועדות†לקניינים†ואנשי†מקצוע†בלבד†ובהצגת
כרטיס†ביקור†מקצועי†ותעודה†מזההÆ†כרטיסי†כניסה†לתערוכת†הוטקס†≥≥∞≥∫†כניסה†בתשלום
≠†∞∞±†ש¢ח†ליחידÆ†בשל†אופייה†המקצועי†של†התערוכה¨†לא†תתאפשר†כניסה†לילדים¨†נוער

Æועגלות†תינוקות†לא†עם†הזמנה†ולא†בתשלום

פרסום†ויחסי†ציבור∫
מערך†פרסום†נרחב†אשר†יתבסס†על†דיוור†ההזמנות†לכלל†קהל†היעד†בליווי†פרסומים†במדיות
הרחבות†והמקצועיות†השונותÆ†כמו†כן¨†לרשות†המציגים†יועמד†משרד†דוברות†ויחסי†ציבור†שיאפשר

Æחשיפה†של†מציגים†באמצעי†המדיה†השונים

expo@stier-group.com† †דוא¢ל†≠ † †ו †∞≥≠μ∂≤∂∞π∞†≠† †טלפון קבוצת†שטיר∫ לפרטים∫

קיר†גב†וקירות†צד†בצבע†לבן
קורת†שילוט†עם†שם†החברה†בעברית†ובאנגלית

±†ספוט†תאורה†לכל†±†מטר†רץ†חזית
שקע†חשמל†±†פאזי†±†קו¢ט

שולחן†סיסטמה†≥∞±μXμ≤X∑†ס¢מ
≥†כסאות
±†מדף

שטיח†לשטח†©צבע†אחיד†לכל†הביתנים®

התמונה†לצורך†המחשה†בלבד

תוספת†חבילת†בינוי†לביתן†מודולארי†משודרג
©מינימום†¥†מ¢ר®

מפרט†טכני†כולל∫†©ראה†שרטוט†לביתן†∂†מ¢ר®

∞∞πμÆ∏†₪†דמי†רישום

∞∞μÆ≥±¨≤±†₪יחידת†תצוגה†בסיסית†∂†מ¢ר†©כולל†חבילת†בינוי†מודולארי†משודרג®

∞∞π∞Æ∏¨±†₪∂≠∂≤†מ¢ר±†מ¢ר†≠†שטח†רצפה†בלבד†©מינימום†∂†מ¢ר®

∞∞Æ∞≤∑¨±†₪∑≤≠∏¥†מ¢ר±†מ¢ר†≠†שטח†רצפה†בלבד

∞∞π₪†±¨∂≥∞Æ¥≠∞∂†מ¢ר±†מ¢ר†≠†שטח†רצפה†בלבד

∞∞μ≤∞Æ¨±†₪±∂†מ¢ר†ומעלה±†מ¢ר†≠†שטח†רצפה†בלבד

∞∞μ∞Æ≤†₪מחיר†למ¢ר±†מ¢ר†≠†חבילת†בינוי†מודולארי†משודרג

מחירי†השתתפות†והרשמה∫
מחירון†שטחי†תצוגה¨†המחירים†הם†ל≠±†מ¢ר†מעבר†ליחידת†התצוגה†הבסיסית

אירועים†נלווים†סמינרים†וימי†עיון†המתוכננים†להיערך†במקביל†™∫

Æהתכנית†ראשונית†ונתונה†לשינויים™

†תקנון †זה¨ †בעלון †המופיעים †לכללים †מחויבים ™המציגים
התערוכה¨†טופס†ההרשמה†של†קבוצת†שטיר¨†קובץ†¢הנחיות
Æלמציג¢†ועדכונים†באתר†התערוכה†אשר†יתפרסמו†מעת†לעת

™תכנית†התערוכה¨†מפות†התערוכה†והאירועים†הנלווים†נתונים
לשינויים†ועדכונים¨†אנא†התעדכן†באתר†התערוכה∫

Æwww.hotex.co.il†

™למגוון†אפשרויות†למתן†חסויות†לתערוכה†ולכנסים∫†ראה
Æתקנון†התערוכה

תמונות
מתערוכות

2021

Æשטחים†עם†≥†חזיתות†פתוחות∫†תוספת†של†•≤†על†מחירון†התערוכה†המפורט†מעלה
Æעל†מחירון†התערוכה†המפורט†מעלה†μ•†שטחים†עם†≤†או†¥†חזיתות†פתוחות∫†תוספת†של

Æתינתן†הנחה†של†•∞±†על†מחיר†שטח†הרצפה†לתצוגה†∞±Ø∞∑Ø≤∞≤≤†≠רישום†מוקדם∫†לנרשמים†לתערוכה†עד†ל
Æתוספת†של†•∞±†במחיר†ההשתתפות†≤≤Ø∞πØ≤∞≤≤†≠רישום†מאוחר∫†לנרשמים†לאחר†ה

רישום†לשתי†התערוכות†הבאות†יחד†©≥≥∞≥†ו≠†≤≥∞≥®∫†בנוסף†לאמור†מעלה¨†תינתן†הנחה†של†•∞±†על†מחיר†שטח
Æמותנה†ברישום†ותשלום†מקדמה†בעת†החתימה†עבור†שתי†התערוכות†Æהרצפה†לתצוגה

Æכל†המחירים†המופיעים†בעלון†זה†אינם†כוללים†מע¢מ†והוא†יתווסף†לפי†שיעור†המע¢מ†שיהיה†קבוע†בחוק
Æשטח†רצפה†בלבד†הינו†שטח†ללא†בינוי†מודולארי†וללא†כל†תוספת†אחרת

תנאי†רישום∫

Æ≤∞≤≤†כנס†קמעונאות†בעידן†החדש
Æהכנס†השנתי†של†איגוד†המסעדות†והברים†בישראל

Æכנס†התאחדות†המלונות
Æ≤∞≤≤†באפייה†VI ≠אליפות†ישראל†ה



expo@stier-group.com† †דוא¢ל†≠ † †ו †∞≥≠μ∂≤∂∞π∞†≠† †טלפון קבוצת†שטיר∫ לפרטים∫


