פרק ה ' :שירותים נוספים
.1

יחסי ציבור
לצורך קידום התערוכה באמצעי התקשורת השונים אנו משקיעים משאבים רבים ונעזרים בין היתר במשרד יחסי ציבור.
אנו מבקשים להעביר אלינו בהקדם האפשרי פרטים אודות מוצרים חדשים ומעניינים אשר חברתך עתידה לחשוף ולהציג בתערוכה
ואשר לא נחשפו עד כה ,על מנת שנוכל למנף ולקדם את חברתך ומוצריך במסגרת התערוכה.
אנו נעשה את המיטב להשתמש במידע אשר יועבר אלינו ,יחד עם זאת איננו יכולים להתחייב שהוא יפורסם.
יש להעביר את המידע הכולל באמצעות טופס מספר  13בצרוף תמונות והסברים לכל מוצר בהקדם האפשרי למחלקת מרקום למייל:
marcom@stier-group.com

.2

הרשאה להעמדת דיילת מחוץ לביתן
ההרשאה ניתנת אך ורק במעבר בין הבניינים (לא בתוך הבניינים) ובמרחק העולה על  6מ' מן הכניסות והיציאות.
מחיר הרשאה לדייל/ת לכל ימי התערוכה  2000ש"ח  +מ.ע.מ.
המחיר הנו עבור עמדת דייל/ת מבלי להתחשב באם נוצלו כל שעות התערוכה או חלקן( .דייל/ת ליום אחד ,יחושב כאילו עמד/ה במשך
כל ימי התערוכה) .המחיר אינו כולל עלות הדייל/ת .שירותי דיילות יש להזמין בנפרד .לחברות שאינן מציגות בתערוכה אין אפשרות
להפיץ חומר פרסומי לא במישרין ולא באמצעות מציגים .הרשאה זו אינה כוללת הרשאה להפיץ עיתונים וכד' .תוכן הפרסום המופץ ישקף
רק את החברה המציגה ומוצריה .יש לברר מראש ,במשרדי שטיר ,אם בתערוכה זו קיימת אפשרות להזמנת הרשאה לדיילות.

.3

קטלוג ומודעות פרסום
קטלוג התערוכה מאורגן כך שיכלול מידע ופרטים על החברות המציגות ומידע מפורט אודות חברות המיוצגות ע"י יבואנים ישראלים.
את פרטי החברה לפרסום באינדקס קטלוג התערוכה יש להעביר באמצעות טופס מס'  2במייל בלבד ובקובץ  WORDלמחלקת
הפקה בקבוצת שטיר למיילproduction@stier-group.com :
הקטלוג מופק באמצעות חברת :שמוליק מילס  -לרכישת שטחי פרסום בקטלוג יש לפנות ישירות ל שמוליק מילס בטלפון03-6243177 :

.4

הזמנת שירותי מים וניקוז – אקספו תל אביב
מודגש כי לא בכל מקום בשטח התערוכה קיימת אפשרות חיבור אספקת מים או ניקוז .במידה ושטח התצוגה מרוחק מנקודות אלה
ההתקנה עשויה להתייקר שלא לצורך ולעתים אף אינה אפשרית כלל .לאור זאת יש להקפיד לבדוק מראש עם מחלקת הפקה במשרדנו,
האם ניתן בשטח ששכרת לבצע התקנה זו .להזמנת השירות  -ראה טופס מס' .7

.5

הזמנת קווי תקשורת
קיימות אפשרויות שונות להתקנת קווי תקשורת בביתני התצוגה  -השירות מסופק באמצעות חברת B-Zone
להזמנת השירות יש לפנות לנציג החברה כמפורט:
אקספו תל אביב – מורג ,נייד 052-3611641 :מיילmorag@b-zone.co.il :
מלון דיוויד אינטר-קונטיננטל – עמית ,נייד 052-5550567 :מיילamit@b-zone.co.il :

.6

הזמנת אויר דחוס – אקספו תל אביב
שירות לאספקת אוויר דחוס ניתן לקבל באמצעות אקספו תל אביב לתערוכות המתקיימות בביתנים ,11 ,10 ,1 :ו.12-
להזמנת השירות  -ראה טופס מס' . 8

.7

ימי עיון
להזמנת אולם הרצאות ליום עיון מסחרי יש לתאם עד  90יום לפני האירוע  ,נא פנה למשרדינו למחלקת כנסים.

