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 :ולכנסיםחסויות לתערוכה 

 
 (אחת חברהל תמוגבל) תגי מבקר -פלטינום  חסות 
 מבטיח הצגת שם ולוגו החברה למשך  . עצוםחשיפה ומיתוג אפקט . לוגו החברה על כל תגי המבקרים בתערוכה 

 .כל ימי התערוכה      

 לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ *. 

  המקצועית והיומיתתערוכה בעיתונות הפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 
  הקטלוג התערוכלוגו החברה בעמוד השער של. 
 1  בשטח ההרשמה לתערוכהגדולים רול אפים. 
  ות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגניםדיילות בכניס 1אפשרות למקם.  
 באינטרנט באתר התערוכהוקישור  החברה באנר.  

 מ"מע+ ₪  ,,0,,,380: מחיר החסות 
 

 (חברות 5 -ל תמוגבל)חסות זהב 
 לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ *.  

  תערוכה בעיתונות המקצועית והיומיתהפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 

  הקטלוג התערוכלוגו החברה בעמוד השער של. 

 1 רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה. 
  אפשרויות המארגניםות או ביציאות מהמבנים על פי דיילות בכניס 1אפשרות למקם.  
 באינטרנט באתר התערוכהוקישור  החברה באנר. 

 מ"מע+ ₪  ,,0,,,250: מחיר החסות 
 

 

 מגוון אפשרויות למתן חסות לכנסים -חסויות לכנסים
 אפשרות למיתוג אולם הכנס. 

 חסות על ארוחת צהריים או הפסקות הקפה. 

 חסות על תיקי הכנס . 

 חלוקת חומר פרסומי למשתתפי הכנסים 

 חסות המותאמת לצרכי הלקוח. 

 .שמח לעמוד לרשותכם בפרטים נוספיםנ
 

 חלוקת חומר פרסומי
 .עמדת חלוקת חומר פרסומי

 . ר"מ 2עד  -רול אפ  2+  שולחן  2+ אדם   2
 

 לחברה לא מציגה בתערוכה מ"מע+  ₪ ,,,120  :מחיר החסות 
 לחברה מציגה בתערוכה מ"מע+ ₪  ,,,80  :מחיר החסות 

 

  בהתאמה מיוחדת  חסות
 .תשתף אותנוו נשמח אם תיצור עמנו קשר, אם יש לך רעיון. קבוצת שטיר תיצור חבילת חסות המותאמת ליעדי וצרכי החברה

 

 
 0אינם כוללים עלויות של הפקה ותפעול אלא רכש המדיה בלבדבתוכן החסויות כל האלמנטים המפורטים  *

 .שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ומגוון החסויות קבוצת שטיר
 

 :  מתחמי תצוגה בתערוכה
באזורים אלו ניתן לשכור שטחי  .לקידום התעשייה םמספר אזורים עבור מתחמי תצוגה ייעודיי המארגניםבשטח התערוכה הקצו 

המארגנים . או שירותים אשר תואמים לתוכן המתחם/תצוגה אך ורק על פי תקנוני ונהלי המתחמים וניתן להציג אך ורק מוצרים ו
 .על פי שיקול דעתם הבלעדי לא לאשר השתתפות מציגש רשאים

 

 :קטלוג התערוכה
(. הפרסום באינדקס ללא תשלום לחברות המציגות)ברת עם אינדקס מציגים קטלוג התערוכה יופץ בכניסה לתערוכה במתכונת של חו

 ".הנחיות למציג"נוספים בקובץ פרטים 
 

 www.hotex.co.il :אתר התערוכה

http://www.hotex.co.il/
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 .שוטףארגוני מידע ו יום לפני יום פתיחת התערוכה פרטים אודות המציגים 12לאתר התערוכה הקבוע יתווספו  
 

 :סמינרים/חברות המעוניינות לקיים ימי עיון
במידה וחברות מסחריות . או  לציבור המבקרים/קבוצת שטיר מקבלת בברכה יזמות לאירועים נוספים אשר יתרמו לתערוכה ו

 60-0020100: או בפקס conventions@stier-group.com: ניתן לפנות למחלקת הכנסים', סמינרים וכד/מעוניינות לקיים ימי עיון
 . 2017 וניבי 10 -לא יאוחר מה, עם תכנית ראשונית והצעה

 . תכנית הכנסים המפורטת תפורסם באתר התערוכה
 . תכנית הכנסים נתונה לשינויים*
 .המארגנים אינם מתחייבים לאשר כל הצעה לכנס* *
 

 


