הכינוס הלאומי ה 13-של האיגוד הישראלי לאיכות ●  25-24בנובמבר2015 ,
מלון דוד אינטרקונטיננטל ● תל-אביב

מחירון למציג בתערוכה המקצועית
ולנותן חסות לכינוס
לוח זמנים

דמי השתתפות
יחידה מודולרית 6 :מ"ר
) 2 x 3מטר(

 5000ש"ח  +מע"מ

הקמת תצוגות

 23בנובמבר בלילה

כל מ"ר נוסף )ניתנת
אפשרות להגדלה בכפולות
של  2מ"ר(

 750ש"ח  +מע"מ

פעילות בתערוכה

 25-24בנובמבר

עד  24בנובמבר
 08:30בבוקר
17:00 – 08:30

פירוק תצוגות

 25בנובמבר

אחרי 17:00

ביתן פינתי

 6000ש"ח  +מע"מ

כל יחידת תצוגה כוללת
 מחיצות הפרדה מודולריות  -דיקט צבוע לבן במסגרות אלומיניום ) 246 x 96ס"מ(
 שילוט אחיד של החברה המציגה בחזית התא
 שקע חשמלי )פזה אחת(800w ,
 שתי מנורות  100w) spotכ"א(
 שולחן בצבע לבן ) 70x50x100ס"מ(
 שני כסאות
על המציג להודיע בטופס ההזמנה אם ברצונו לקבל יחידת תצוגה מודולרית של  6מ"ר או להקים תצוגה מיוחדת עם
גב דקורטיבי משלו.
דמי ההשתתפות כוללים  2תלושי ארוחת צהרים )שניים( ליום לכל  6מ"ר של תצוגה .אפשר לרכוש ארוחות נוספות
במחיר של  200ש"ח ) +מע"מ( לכל ארוחה.
שריון ביתן תצוגה יתבצע לאחר קבלת תשלום בסך  50%מעלות שטח התצוגה .את יתרת התשלום יש להעביר עד
.31.10.15
הודעת ביטול השתתפות שתתקבל לפני  – 31.10.15תזכה בהחזר של  75%מדמי ההשתתפות ,בתנאי מפורש כי
השטח יושכר למציג אחר.
שולחנות יועצים
לאפשר חלוקת מידע ופגישות עם לקוחות פוטנציאליים .כל עמדה השנה יוקצה שטח תצוגה מיוחד לשולחנות יועצים,
אחד להצבה ליד השולחן וכן חומר לחלוקה למתענייניםroll-up .כוללת שולחן ושני כסאות .ניתן להביא
דף עם רשימת היועצים הכולל הסבר קצר ) 100מילים( על אודות חברת הייעוץ ,עם ציון יום/ימי השתתפותה בכנס
ומספר טלפון לקביעת פגישה במקום ,יופץ בתיקי המשתתפים .רשימת היועצים ומספרי הטלפון שלהם לקביעת
פגישות תופיע גם על גבי שלט שיוצב בכינוס בכניסה לשטח התערוכה.
מחיר שולחן לשני ימי הכנס 3000 :ש"ח  +מע"מ וליום אחד 2500 :ש"ח  +מע"מ
שמירה וביטוח
שמירה כללית בשעות שהתערוכה סגורה לקהל תסופק על-ידי המארגנים ללא כל אחריות לאבדן או נזק .חברה
המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר .לאור זאת חייבת החברה לבטח את עצמה ,רכושה
והפועלים בשמה כנגד כל סיכון ,אובדן ונזק תהא סיבתו אשר תהא .פוליסת הביטוח תכלול סעיף בדבר אי שיבוב
כלפי המארגנים ו/או עובדיהם ו/או הבאים מכוחם.
www.isas.co.il/quality2015

הזמנת שטחי תצוגה באמצעות:
אריה לואיס
איסס אירגון כנסים ,ת.ד ,34001 .ירושלים 9134001
טלפון 02-6520574 :פקס 02-6520558 :דואר אלקטרוניmeetings@isas.co.il :
מפת אזור התערוכה (להמחשה בלבד)
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טופס הזמנה לתצוגה בתערוכה  -איכות 2015
נא למלא טופס זה ולשלוח אל
איסס אירגון כנסים ,ת.ד ,10443 .ירושלים 1310443
meetings@isas.co.il
שם החברה ____________________________ :שם החברה (בלועזית)_______________________________ :
כתובת למכתבים_________________________________________________________________________ :
טלפון_____________________ :פקס ______________________:
דואר אלקטרוני _____________________________________ :איש קשר___________________________ :
אנו מזמינים בזה שטח תצוגה לפי הפירוט וסדר העדיפויות הבא :ביתן מס' ______ או מס' ______
סה"כ ______ מ"ר.

או מס' ______

נא לרשום את ההמחאות לפקודת איסס אירגון כנסים.
מצ"ב המחאה ע"ס _______ ש"ח 04%( .מהתשלום) לפרעון מיידי .מצ"ב המחאה ע"ס _________ ש"ח (יתרת התשלום)
לפרעון עד .13.34.30
שם המציג כפי שיופיע על גבי השלט הקדמי של הביתן ( 7אותיות לכל מטר של חזית):
_____________________________________________________________________________________

נא לצרף תיאור של  344מילים על החברה ומוצריה עבור תוכניית הכינוס (נא לשלוח אלינו גם בדואר אלקטרוני(
צרכים מיוחדים__________________________________________________________________________ :
קראנו את תנאי ההשתתפות המפורטים.
אנו מסכימים לתוכנם ומקבלים על עצמנו לנהוג לפיהם.
תאריך _______________ :שם ______________________________ :חתימה________________________ :
טופס זה מהווה התקשרות חוזית בין המזמין לבין המארגן.
2

הכינוס הלאומי ה 13-של האיגוד הישראלי לאיכות ●  25-24בנובמבר2015 ,
מלון דוד אינטרקונטיננטל ● תל-אביב
הכינוס הלאומי ה 13-של האיגוד הישראלי לאיכות – מתן חסויות
במסגרת הכינוס ניתן לתת חסות בכמה אופנים  -ראה טבלה בתחתית העמוד.
לנותני החסות מוענקות הטבות:
 .1שם נותן החסות )עם הלוגו( יופיע באתר הכינוס ובאתר האיגוד עם קישור לעמוד הבית
שלהם ,בהודעה השנייה של הכינוס ובגיליון "איכות" שיוצא לפני הכינוס
 .2בנוסף ,כל מעניקי החסות
 יופיעו )עם הלוגו( בתוכנייה המודפסת בדף מיוחד המיועד לחסויות
 הלוגו שלהם יופיע על כל השילוט של הכינוס
 יוצב שלט גדול בכניסה עם שמות כל מעניקי החסות והלוגו שלהם
 יקבלו הכרה בתחילת מליאת הבוקר של כל יום
 תיאור החברה יופיע על פני חצי עמוד בגיליון "איכות" שיוצא לפני הכינוס
בנוסף :
 .1חסות לתיק הכינוס
 השם והלוגו יופיעו על תיק הכינוס
2
 .2חסות לתקליטור הכינוס
 לוגו החברה ,מודעה וקישור יופיעו כאשר התקליטור נפתח
3
 .3חסות לאינטרנט קפה
 הכרה בכל המיקומים בהם יוצב האינטרנט קפה ובכל עמדה
4
 .4חסויות למושבים
 יופיעו בתוכנייה לפני תיאור המושב
 יוצב שלט בכניסה לאולם בו יתקיים המושב
 שקף ובו שם ולוגו החברה יוקרן בתחילת ובסוף המושב )ניתן להציג סרטון קצר עד 3
דקות לאחר קבלת אישור ועדת ההיגוי של הכנס(
1

ביתן בתערוכה –  6מ"ר
 1תיק הכינוס

מחירון לחסות ולהצגה בתערוכה
)בש"ח לא כולל מע"מ(
₪ 5000/6000
תיק והדפסה מסופק על ידנו₪ 10,000 :
תיק והדפסה מסופק ע"י נותן החסות₪ 3,000 :
₪ 7,000
₪ 6,000

 2תקליטור מאמרים ומצגות
 3אינטרנט קפה  2מחשבים
ארוחות צהריים
כולל חומר פרסומי על השולחנות
 4מושב מליאה
 4מסלול ליום ) 3מושבים(
 2 4מושבים
 4מושב
שרוך לתג משתתף )מסופק ע"י נותן החסות(
פוסטר של פרסומת
בלוק נייר ועט בתיק הכינוס
דף/עלון בתיק הכינוס
חדש! מודעת פרסומת
בהודעה השנייה/בתוכניית הכינוס

 ₪ 5,000ליום אחד
7,000
6,500
5,000
3,000
3,000
1,500
5,000
2,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

עמוד )₪ 2,500 :(A4

חצי עמוד₪ 1,500 :

