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הננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי ה 29 -למדעי הבקר ,שיתקיים במלון “רמדה” בירושלים ,בימים שלישי
עד חמישי 23-21 ,בנובמבר .2017
כנס מדעי הבקר הפך במהלך השנים לגדול כנסי החקלאות בישראל .בשל ייחודו ותכניו זוכה הכנס למוניטין
והוקרה מרובים .הכנס מאורגן ע”י יחידות משרד החקלאות בתחומי הבקר בשה”מ ובמינהל המחקר,
התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב.
השנה יעסוק הכנס בתחומים שונים כגון :כלכלת הענף ,הזנה ,מטבוליזם ומזונות ,בריאות ורווחת בעלי חיים,
פוריות וטיפוח ,גידול יונקים עגלות ועגלים ,יצירת רפת בת-קיימא ,ושיפור איכות החלב.
שטחי תצוגה נרחבים של מיטב החברות בענף יאפשרו הצגה של מגוון מוצרים ,טכנולוגיות ושירותים חדשים.
משתתפי הכנסים הקודמים יכולים להעיד על חשיבותו של השיח המחקרי-מדעי-טכנולוגי עבור רפתנים,
נוקדים ,אנשי אקדמיה וכלל העוסקים בענף :עמיתים ,מדריכים ,חוקרים ,רופאים וטרינרים וספקי תשומות.

לחדשים בענף ולאלה שטרם השתתפו בכנסים בעבר  -זה הזמן להצטרף למשפחת העוסקים בענף הבקר
והצאן וליהנות מחוויה ייחודית ,ומהנה המיועדת רק לכם!

מחפשים הזדמנות לפרסם את החברה?
להגיע לכל אחד מ 1,300 -משתתפי הכנס?
מעוניינים להעניק שי פרסומי לחלוקה בתיקי הכנס?
לפרטים נוספים צרו קשר

לימור אורפלי ,מנהלת פיתוח עסקי וקשרי תעשייה
טל’ 03-6384493 :׀ נייד 054-7001770 :׀ דוא”לlimor@ortra.com :
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חבילות חסות
חסות יהלום
שטח תצוגה  18מ”ר
•
הרצאה בכנס בחסות נותן החסות
•
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות
•
לוגו בפרסומי הכנס
•
לוגו בשילוט הכנס
•
•6הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו”צ) לתיקי הכנס
•
עלות החבילה ₪ 40,000

חסות זהב
שטח תצוגה  12מ”ר
•
לוגו נותן החסות על שוברי הקפה והכיבוד
•
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות
•
לוגו בפרסומי הכנס
•
לוגו בשילוט הכנס
•
•4הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו”צ) לתיקי הכנס
•
עלות החבילה ₪ 30,000

חסות כסף
שטח תצוגה  6מ”ר
•
לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות
•
לוגו בפרסומי הכנס
•
לוגו בשילוט הכנס
•
•2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
הכנסת פלייר אחד גודל  A4צבעוני (אפשרי דו”צ) לתיקי הכנס
•
** נותן החסות יהיה זכאי לקבלת הנחה להגדלת שטח התצוגה
עלות החבילה ₪ 20,000
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חסות עגלת קפה
מתן חסות לעגלת קפה  שתוצב במתחם התערוכה במהלך הכנס ותגיש קפה (על סוגיו השונים –
•
      הפוך ,אמריקנו ,אספרסו וכו’) ותה במהלך כל הכנס
ייעשה שימוש בכוסות חד פעמיות הנושאות את לוגו נותן החסות
•
נותן החסות יהא רשאי למתג את המקום על אחריותו וחשבונו (בתיאום עם החברה המארגנת מראש)
•
•2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
**   נותן החסות יהיה זכאי לקבלת הנחה ברכישת שטח תצוגה
עלות החבילה ₪ 20,000

חסות ארוחת צהריים
מתן חסות לארוחת צהריים אחת מבין אלו המתקיימות במהלך הכנס
•
פלייסטמטים עם לוגו נותן החסות יפוזרו על שולחנות המסעדה
•
לוגו בשלט שיוצב בכניסה לאולם ארוחת הצהריים
•
נותן החסות יהא רשאי למתג את המקום על אחריותו וחשבונו (בתיאום עם החברה המארגנת מראש)
•
•2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
**   נותן החסות יהיה זכאי לקבלת הנחה ברכישת שטח תצוגה
עלות החבילה ₪ 10,000

חסות בלוק כתיבה ועט

יחולקו למשתתפים בתיקי הכנס בלוק כתיבה  /מחברת ועט מטעם נותן החסות (ייצורם ואספקתם לחברה המארגנת
•
באחריות ועל חשבון נותן החסות)
•2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
**   נותן החסות יהיה זכאי לקבלת הנחה ברכישת שטח תצוגה
עלות החבילה ₪ 10,000

חלוקת חומר פרסומי

חלוקת חומר פרסומי מטעם נותן החסות בתיקי המשתתפים (הפקת החומר הפרסומי ואספקתו לחברה המארגנת
•
באחריות ועל חשבון נותן החסות) .חלוקה נוספת  של חומר פירסומי תתאפשר רק בדוכני החברות .למען הסר ספק,
לא ניתן יהיה להניח  חומר פירסומי בשטחים הציבוריים.
עלות החבילה ₪ 8,000

הצבת Roll-Up
הצבת רול אפים (עד  2בלבד) בשטחי התערוכה
•
עלות החבילה ₪ 2,000
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אפשרויות תצוגה
ביתן תצוגה בנוי  6מ”ר
ביתן תצוגה בנוי  3*2מ”ר הכולל:
קיר אחורי ו 2-מחיצות בצבע לבן (גובה הבינוי  2.50מ’)
•
שם המציג (עד  30תווים כולל רווחים) גובה אות –  10ס”מ
•
•1שולחן
•2כסאות
•3ספוטים
•1שקע ( 1קילוואט) – מפצל וכבל מאריך באחריות המציג
פח אשפה
•
 2הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לתערוכת הכנס בלבד
CM

.5
96

1

18.5 CM

97.5 CM

235.5 CM

298.5 CM

לפרטים נוספים אודות אפשרויות שדרוג הביתן ,בינוי ,מיתוג ,ריהוט וחשמל,
ניתן לפנות לחברת הבינוי של הכנס
סוקוניק בע”מ :דני סוקוניק ,מנכ”ל החברה או שרון שרעבי ,סמנכ”ל השיווק
טל’ 03-6830044 :דוא”ל dany@sukonik.net :או sharon@sukonik.net
אתר החברהwww.sukonik.net :
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עלויות ביתני תצוגה:

ביתן בנוי  6מ”ר ₪ 9,800
•
ביתן בנוי  8מ”ר ₪ 13,600
•
ביתן בנוי  12מ”ר ₪ 17,200
•
ביתן בנוי  18מ”ר ₪ 25,200
•

לכל המחירים המופיעים בקטלוג זה יש להוסיף מע”מ
מציג אשר אינו מעוניין בבינוי הסטנדרטי לביתן המפורט לעיל ,יוכל לשדרג את בינוי הביתן
(בינוי טראסים ,נגרות ,סימה מעוצב וכו’) בהתקשרות ישירה מול ספק הבינוי סוקוניק בע”מ בפרטים
המצוינים לעיל וזאת על חשבונו.

מפת התערוכה
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תנאי תצוגה כלליים
פרטי התערוכה
התערוכה תיערך בימים שלישי  -חמישי  23-21בנובמבר  2017במלון רמדה ירושלים.

לו”ז התערוכה
הקמות
יום ראשון   19.11.2017בין השעות  – 20.00-12.00חברות בינוי בלבד  -בכפוף לתיאום מראש ולצורך עבודות בינוי בלבד;
יום שני  - 20.11.2017חברות בינוי בין השעות ;20.00-07.00
כניסת מציגים לצרכי הכנת התצוגה (הבאת מכשור ופיתוחים לצרכי הדגמה ,הוספת אלמנטים עיצוביים והכנסת חומר פרסומי) בין
השעות .20.00-14.00
יום שלישי  – 21.11.2017סיום הכנות – מציגים בלבד –  .10:30-07:00על כל שטחי וביתני התצוגה להיות מוכנים ופעילים החל
מהשעה  10.30בבוקר.
מציג המעוניין להעביר חומרים למלון יוכל לעשות זאת ביום שני ה 20.11.2017 -עד לשעה  12.00בלבד בתיאום מלא עם מנהלת
התערוכה – לימור אורפלי ,בנייד .054-7001770
לא תותר הכנסת חומרים פרסומיים לשטחי התערוכה במהלך שעות פעילות התערוכה
נותן חסות הזכאי במסגרת החבילה שרכש להכניס חומר פרסומי לתיקי המשתתפים ,יודיע על כי ברצונו לממש זכותו זו לח”מ
במייל  limor@ortra.comוישלח כמות של  1,200יחידות לכתובת שלהלן:
חיש שירותים מיוחדים
רחוב אהוד קינמון  ,3פינת רחוב החרושת
א .תעשיה( ,אולם  )37קומה עליונה ,בת-ים
איש קשר :חנן ,נייד 052-3321159
את החומר הפרסומי יש להעביר ישירות לחברת חיש בהתאם פרטים שלעיל עד לא יאוחר מיום ראשון ה 15.11.2017 -בשעה .10.00
מציג שהחומר הפרסומי יאחר את זמן ההגעה הקבוע ,לא ניתן להבטיח כי יוכנס החומר לתיקים.
שעות פעילות התערוכה
יום שלישי 17.00-11.00 - 21.11.2017
יום רביעי 17.00-08.00 - 22.11.2017
יום חמישי 14.00-08.00 - 23.11.2017
פירוק
יום חמישי  23.11.2017בין השעות  .16.00-14.00חל איסור מוחלט על פינוי ציוד ופירוק ביתנים טרם סיום פעילות הכנס ובטרם
התקבל אישור מנהלת התערוכה – לימור אורפלי ועד לא יאוחר מהשעה  16.00אחה”צ.

תנאי תשלום
תשלום בגובה  30%ישולם עם חתימת ההסכם .חברה שלא תסדיר תשלום זה כאמור במועדו ,לא יישמר עבורה ביתן התצוגה.
יתרת התשלום תתבצע ב 2 -תשלומים כדלקמן:
•        40%ישולמו עד לא יאוחר מיום  1באוקטובר 2017
•        30%ישולמו עד לא יאוחר מה 1 -בנובמבר 2017
חברה שלא תשלים את כל הסדרי התשלום עד ל 1-בנובמבר לא תוכל להקים דוכן בתערוכה.
על כל סכום יש להוסיף מע”מ כחוק.
תשלום ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר  ,138720/11בנק לאומי ,סניף מספר  800ע”ש המועצה לענף החלב
בישראל (ייצור ושיווק) ח.פ 51047159/2 .או לחלופין ,באמצעות המחאות לפקודת המועצה לענף החלב בישראל ולשלוח למועצה
לענף החלב בישראל ,ת.ד ,97 .יהוד 5610002
7

הכנס השנתי ה 29-למדעי הבקר

מלון רמדה ,ירושלים | ג’-ה’ כסלו תשע”ח |  23-21בנובמבר2017 ,
ביטול השתתפות
אם תתקבל הודעת ביטול עד ליום  ,16.9.17יחויב המציג בדמי ביטול של  ₪ 1500ושאר הכסף ששילם יוחזר לו.
הודעת ביטול שתתקבל לאחר מכן תחויב בדמי ביטול של  + ₪ 1500מע”מ .במידה והדוכן יושכר לחברה אחרת יקבל המציג את כל
שאר הסכום ששילם (בניכוי  + ₪ 1500מע”מ כאמור) .במידה והדוכן לא יושכר לחברה אחרת יהיה המציג זכאי להחזר  50%מסך כל
הזמנתו.

הערה
מיקום לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה .שריון מקומות תצוגה ייעשה לפי סדר קבלת “טופס
הזמנת תצוגה בתערוכה” ובתאום עם המציג .בכל המקרים על המציג להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת הכנס והתערוכה.
*   המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג ,לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה ומיקום   	
     המציגים ,לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר ,אם יידרש הדבר ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בכך 	
     כדי לזכות את נותני החסות ו/או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג שהוא.
** מציג שינהג שלא בהתאם להוראות המארגנים ,ייחשב כמי שהפר את הוראות ההשתתפות בתערוכה ולפיכך תישלל זכאותו להציג 	
     בביתן והוא לא יורשה לאייש ו/או לקיים כל פעילות בביתן התצוגה שלו.

שמירה
שמירת לילה תוצב בלילות שלישי ורביעי במתחם התערוכה על המתחם כולו (לא תהא שמירה פרטנית לביתנים ספציפיים).
לתשומת ליבכם ,אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחה .כל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא
לרכוש ,יהיו באחריות המציג בלבד.

ארוחות צהריים
רכישת ארוחות צהריים למציגים תתאפשר בעלות מוזלת (הנחה בשיעור של  )50%בסך של  ₪ 75כולל מע”מ לארוחה.
הזמנת ארוחות צהריים כאמור יש לבצע מראש באמצעות טופס הזמנה שלהלן ו/או באמצעות מערכת הרישום באתר הכנס.

כללי תצוגה
הובלת המוצגים לביתני התצוגה ,עיצוב וקישוט הביתן ,יבוצעו ע”י המציגים ועל חשבונם ,בהתאם להנחיות המארגנים ,כך שלא
•
יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות .על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה .אין להכניס או להוציא ציוד
או מוצגים בשעות הפעילות.
•ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות .למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים
הגורמים למטרד לדעת המארגנים.
מציגים שרכשו ביתן בנוי – אין לחורר ,אין למסמר ואין לעשות כל שינוי בביתן ,מבנהו ו/או קירותיו .מציג שיבקש למתג את קירות
המבנה ,יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות בלבד או לחלופין ,לפנות לחברת הבינוי סוקוניק בע”מ למר שרון
שרעבי בדוא”ל  sharon@sukonik.netלצורך הזמנת מיתוג .מציג שלא יפעל כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן ,יחוייב בעלות חומרי
בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.
אישור מהנדס בטיחות :מציגים שרכשו ביתן בנוי סטנדרטי בהתאם למפרט שלעיל או שרכשו שטח תצוגה ואין בכוונתם לבנות כל
בינוי מכל מין וסוג שהוא בשטחם ,אינם נדרשים לאישור מהנדס בטיחות .מציגים שרכשו שטח תצוגה ובכוונתם לבנות בינוי מכל מין
וסוג שהוא ,נדרשים להעביר את העיצוב ומפרטו הטכני ללימור אורפלי למיילlimor@ortra.com :
מציג שעשה כאמור ועיצובו החדש של הביתן מחייב אישור מהנדס בטיחות על פי דין ,מחויב להעביר אישור בטיחות לביתן שלו
ממהנדס הבטיחות של הכנס בלבד  :B-Safeטל’ ; 03-5325575 :פקס ; 03-7449398 :דוא”לEti@b-safe.org :
אתר www.b-safe.org.il  :וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה .ההתקשרות מול מהנדס הבטיחות הינה ישירה של המציג ,באחריותו
ועל חשבונו.
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מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר ,אלא בכפוף לאישור המארגנים מראש ובכתב.
•
מציג אינו רשאי לחרוג משטח התצוגה שהוקצה עבורו .לא תתאפשר העמדת מכונות  /ריהוט בשטחי מציגים אחרים ו/או
•
בשטחים ציבוריים .לא תתאפשר חלוקת פליירים שלא בשטח התצוגה ו/או בשטחים ציבוריים.
מציג המבקש לרכוש קו טלפון או פרטי משתמש לאינטרנט ,יוכל לעשות זאת ישירות מול הקבלה במלון.
•
       על כל חברה להעביר את פרטי המוזמנים מטעמה (בהתאם למספר ההזמנות שקיבלה) בקובץ  Excelובו שם המציג ,שם החברה,
       מס’ נייד וכתובת דוא”ל עד לא יאוחר מיום  20.11.2017ללימור אורפלי limor@ortra.com :תשומת ליבכם כי תגי השם הינם             
       אישיים ואינם ניתנים להעברה.
ההשתתפות בתצוגה ו/או מתן חסות אינם כוללים לינה וזו מתאפשרת באמצעות אתר הכנס.
•
למען הסר ספק ,לא ניתן לצרף מציג נוסף מחברה אחרת לשטח תצוגה של חברה ששכרה דוכן בתערוכה.
•

מזון ומשקאות
אין להכניס מזון ומשקאות לשטחי התצוגה לחלוקה למשתתפי הכנס אלא בכפוף לקבלת אישור המארגנים לכך מראש ובכתב
ובכפוף להצגת תעודת כשרות מהדרין בתוקף .המעוניינים להזמין כיבוד לחלוקה בביתן התצוגה שלהם ,יוכלו לעשות זאת באמצעות
פנייה ללימור אורפלי  limor@ortra.com
מציג המעוניין להגיש שתייה ו/או כיבוד בתצוגתו ,מוזמן לפנות לערן מחברת  Bar’sבדוא”לmybars1@gmail.com :
או לנייד .052-8514853

ביטוח
חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר .לאור זאת חייבת כל חברה המציגה בתערוכה לבטח את עצמה,
רכושה ,הפועלים בשמה ,המבקרים בתצוגתה או מציגים אחרים ,כנגד כל סיכון ,אובדן ונזק ,מכל מין וסוג שהוא ,תהא סיבתם אשר
תהא .למען הסר ספק יובהר כי אין בהימנעות החברה מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל
סיכון ,אבדן ונזק ,יהא אשר יהא ,על ארטרא ו/או מי מטעמה והיא לא תישא בכל אחריות משפטית ו/או אחרת לכל סיכון ,אבדן ו/או
נזק שייגרם לחברה ,למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר.

ניקיון
מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים .כל מציג חייב לדאוג לניקיון הביתן/שטחים שלו.

סדר
המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע”י הפעלת ציוד אור-קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות ושילוט החורגים
מתחום הביתן/השטח שלהם ,לרבות גובה.

תערוכה מהנה ומוצלחת!
לימור אורפלי ,מנהלת קשרי תעשייה ופרויקטים
טל’ 03-6384493 :׀ נייד 054-7001770 :׀ דוא”לlimor@ortra.com :
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טופס הזמנת חסות/שטחי תצוגה

(נא לשלוח אל חב’ ארטרא ,ת.ד ,9352 .תל-אביב    61092 ,דוא”ל)limor@ortra.com :
פרטי המזמין:
שם החברה   __________________________ :איש הקשר______________________    :
ח.פ / .ע .מורשה   _______________________ :כתובת_________________________    :
עיר  _______________________________ :מיקוד__________________________   :
טלפון   _________________________ :פקס________________________________ :
נייד   __________________________ :דוא”ל_______________________________  :
אנו מזמינים תצוגה  /חסות כדלהלן:
פריט חסות

מחיר

חסות יהלום
חסות זהב

₪ 40,000
₪ 30,000

חסות כסף

₪ 20,000

חסות עגלת קפה
חסות ארוחת צהריים
חסות בלוק כתיבה ועט
חלוקת חומר פרסומי
הצבת Roll-Up

₪ 20,000
₪ 10,000
₪ 10,000
₪ 8,000
₪ 2,000

ביתן תצוגה בנוי
מספרי המיקומים שנבחרו במפת התערוכה
הינם –
________________________

ארוחת צהריים למציגים

√

 6מ”ר

₪ 9,800

 8מ”ר

₪ 13,600

 12מ”ר

₪ 17,200

 18מ”ר

₪ 25,200

סך( ₪ 75 :כולל מעמ )לארוחה * ______ ארוחות = ______ ₪

סה”כ:
*לסכומי ההזמנה יתווסף מע”מ כחוק
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הרשמה:
הרשמה למתן חסות מתבצעת ע”י מילוי ושליחת טופס זה חתום לפקס או מייל הרשומים מטה בלבד .ההשתתפות טעונה אישור של
ועדת ההיגוי של הכנס ,הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן ,החלטת ועדת ההיגוי תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת
החסות למטרות הכנס.

תנאי תשלום
תשלום בגובה  30%ישולם עם חתימת ההסכם .חברה שלא תסדיר תשלום זה כאמור במועדו ,לא יישמר עבורה ביתן התצוגה.
יתרת התשלום תתבצע ב 2 -תשלומים כדלקמן:
•        40%ישולמו עד לא יאוחר מיום  1באוקטובר 2017
•        30%ישולמו עד לא יאוחר מה 1 -בנובמבר 2017
חברה שלא תשלים את כל הסדרי התשלום עד ל 1-בנובמבר לא תוכל להקים דוכן בתערוכה.
על כל סכום יש להוסיף מע”מ כחוק.
תשלום ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר  ,138720/11בנק לאומי ,סניף מספר  800ע”ש המועצה לענף החלב
בישראל (ייצור ושיווק) ח.פ 51047159/2 .או לחלופין ,באמצעות המחאות לפקודת המועצה לענף החלב בישראל ולשלוח למועצה
לענף החלב בישראל ,ת.ד ,97 .יהוד 5610002

ביטול השתתפות
אם תתקבל הודעת ביטול עד ליום  ,16.9.17יחויב המציג בדמי ביטול של  ₪ 1500ושאר הכסף ששילם יוחזר לו.
הודעת ביטול שתתקבל לאחר מכן תחויב בדמי ביטול של  + ₪ 1500מע”מ .במידה והדוכן יושכר לחברה אחרת יקבל המציג את כל
שאר הסכום ששילם (בניכוי  + ₪ 1500מע”מ כאמור) .במידה והדוכן לא יושכר לחברה אחרת יהיה המציג זכאי להחזר  50%מסך
כל הזמנתו.
כל ביטול /שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב ל:
לימור אורפלי ,מנהלת קשרי תעשייה ופרויקטים
טל ,054-7001770 :פקס03-6384455 :
דוא”לlimor@ortra.com :

אנו מסכימים לתנאי ההשתתפות כמפורט בחבילות החסות ולתנאי התשלום והביטול כמפורט להלן.
הריני מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה:

תאריך:

חתימה:

שם:
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