
 

 
 

 התערוכהכנסים במסגרת 
 

 

  כנסNEWTECH II - התעשייה הכימית בעשור הקרוב  

מנהל איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה נטור, קניר מנוהל ע"י 

טכניון, נשיא האגודה הישראלית להנדסה פרופ' אבי שרודר, בהתאחדות התעשיינים ו

  .כימית

 .  באקספו תל אביב 2202 נובמברב 1 יום שלישי, :תאריך הכנס

 

  

 
 

 

  4.0כנסINDUSTRY   

מנהל המחלקה לייעוץ עסקי מנהל המחלקה לכלכלת עסקים אלעד נצר, מנוהל ע"י 

  באגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים בישראל. וחדשנות

 באקספו תל אביב 2022 נובמברב 2 ,רביעייום  :תאריך הכנס

להציג את החדשנות בייצור מעולמות הרובוטיקה, בינה  הכנס מטרת:  נושאי הכנס

חזק את מעמדה כן ל, מציאות רבודה, ענן, סייבר וToIIמלאכותית, ביג דאטא, 

ויכולותיה של התעשייה הישראלית בדרכה להוות מנוע צמיחה כלכלי ומשמעותי יותר 

במדינת ישראל.  בכנס ידונו במכלול המגמות בתוך התחרות הגלובאלית הגוברת 

 וההשלכות שהן מביאות איתן על קיום וקידום התעשייה בישראל.

 

 
  



 

 

  חדשנות וניהול סביבה בתעשייהכנס 

מנהל נטור, קניר , אלמנט הנדסת סביבה ותסדימ , שותפהמור אחימאיר מנוהל ע"י

 בהתאחדות התעשיינים בישראל.איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה 

 באקספו תל אביב 2022 רנובמבב 2 יום רביעי, :תאריך הכנס

 

 
 

 הועידה לממוני בטיחות בתעשייה 

 מנוהל ע"י איציק לוי, בוב בטיחות וביטחון

 .  באקספו תל אביב 2202 נובמברב 2 יום שלישי, :תאריך הכנס

 

 

 :)מחיר חסות לכנס אחד( אפשרויות למתן חסות לכנס:

 חסות זהב חסות פלטינום

של קצרה דברי פתיחה או הרצאה  .1

 *דקות בכנס 20 -כ

העמדת שולחן תצוגה בסמוך לאולם  .2

 הכנס

 העמדת רול אפ בסמוך לאולם הכנס .3

 חלוקת מידע פרסומי לבאי הכנס .4

פרסום לוגו נותן החסות בכל  .5

 מקום שבו מתפרסם הכנס:

  מודפסות ודיגיטליות בהזמנות

 לתערוכה 

  במודעות בעיתונות המקצועית

 והיומית

 בשילוט לכנס 

 באתר הכנס / באתר התערוכה 

 כניסה לכנס שישה כרטיסי .6

 

 + מע"מ ₪ 25,000מחיר החסות לכנס: 

 השתתפות בפאנל .1

העמדת שולחן תצוגה בסמוך לאולם  .2

 הכנס

 לאולם הכנסהעמדת רול אפ בסמוך  .3

 חלוקת מידע פרסומי לבאי הכנס .4

פרסום לוגו נותן החסות בכל  .5

 מקום שבו מתפרסם הכנס:

  מודפסות ודיגיטליות בהזמנות

 לתערוכה 

  במודעות בעיתונות המקצועית

 והיומית

 בשילוט לכנס 

 באתר הכנס / באתר התערוכה 

 כרטיסי כניסה לכנס ארבעה .6

 

 

 + מע"מ  ₪ 15,000מחיר החסות לכנס: 

  חסות כסף

העמדת שולחן תצוגה בסמוך לאולם  .7

 הכנס

 העמדת רול אפ בסמוך לאולם הכנס .8

 חלוקת מידע פרסומי לבאי הכנס .9

פרסום לוגו נותן החסות בכל  .10

 מקום שבו מתפרסם הכנס:

  מודפסות ודיגיטליות בהזמנות

 לתערוכה 

  במודעות בעיתונות המקצועית

 והיומית

 בשילוט לכנס 

  התערוכהבאתר הכנס / באתר 

 כרטיסי כניסה לכנס ניש .11

 

 + מע"מ ₪ 10,000מחיר החסות לכנס: 

 
חלוקת תיק עם  :חסות תיקים לכנס

עלות החסות:  -לוגו נותן החסות 

)בנוסף לעלות הפקת + מע"מ  ₪ 5,000

 התיקים או קבלת התיקים מנותן החסות(

 

למציגים בתערוכה תינתן הנחה *

 .20%על מחירי החסויות של 
 

 

 

 דברי פתיחה או הרצאה מותנים באישור יו"ר הכנס, הרצאות מקצועיות ולא מסחריות בלבד. *

 **מתן חסות כפוף לתנאי הרישום והתשלום המופעים בטופס ההרשמה.


