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 JOVELLA 7102תקנון תערוכת 
 

 לוח זמנים להתארגנות מציגים

 פעילות מועד

 מועד אחרון למסירת חומר לפרסום בקטלוג התערוכה 1621ביוני  2

 מועד אחרון למסירת הוראות בינוי והזמנת שירותים 1621ביוני  2

 התארגנות מציגים בשטח התערוכה 21:66משעה  1621ביולי  1

 פתיחת התערוכה 26:66משעה  1621ביולי  0

 נעילת התערוכה 16:66 -ב  1621 יולי 1

 *פירוק התצוגה  *לאחר פינוי הקהל 1621 יולי 1

 .לאחר פינוי הקהלו 12:66-16:66 :בין השעות הוצאת תכשיטים מהשטח: פירוק התצוגה* 
 (.לא יתאפשר פירוק ביתנים לפני הוצאת כל התכשיטים מהאולםבכל מקרה ) 12:66הביתנים החל מהשעה פירוק  *
 
 

 :דמי השתתפות לשטח תצוגה כוללים
 (.שטח ריצפה בלבד)שטח תצוגה כמוזמן  .2
  .י המציג"הזמנות לחלוקה ע 066 .1
 .אנגלי בקטלוג התערוכה/פרסום אינדקס עברי .0
 .האינטרנט של החברה המציגה באתר התערוכהלאתר ( link) קישור .1
ל וכן התקנת השקעים מחייבת ביצוע "יש לשים לב שאספקת חשמל מעבר למודל הנ(. לא כולל שקעים)ר "מ 0ט לכל "קו 2חשמל של  זרםאספקת . 0

 ".למציגהנחיות " קובץהזמנה נפרדת ולפי ההנחיות המפורטות ב

 
 :הערות

 .יש לפנות למחלקת ההפקה בקבוצת שטיר, רטיםלפ -הסדרי חניה במלון במחיר מוזל  *
 .ציוד עזר נוסף חריג יסופק על פי הזמנה מוקדמת ובהתאם למחירון ותדריך מוקדם *
המתאימים  הטפסים באמצעות ,ונקודות חשמל בנפרד ימציגים המזמינים שטח תצוגה ללא בינוי צריכים לבצע הזמנת אספקת כוח חשמל *

 .הזמנות אלה הנן בתשלום. "הנחיות למציג"עמוד הנמצאים באתר קבוצת שטיר ב
  הנחיות"פרטים בקובץ )כפופים להוראות מהנדס הבטיחות של התערוכה " ריאחבילת הבינוי המודול"מציגים אשר אינם משתמשים ב *
 .וכהויידרשו להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה לפני פתיחת התער"( למציג  

 

 
 :אופן הרשמה והתנאים

 .ובהתאם לתנאים הנקובים לעיל, מ"שטיר בע. י.י קבוצת י"באמצעות טופס הרשמה המודפס עתתבצע ההרשמה  .2
 :יש להשלים את הפרטים במלואם בטופס ההרשמה ולצרף המחאות כמפורט .1

 (. ח"ש 2,666 -לא פחות מ שדרת מעצביםל)ח "ש 1,166 -מדמי ההשתתפות ולא פחות מ 10%ס "מקדמה ע .א
 .16.0.1621נוספים לתאריך  06%ס "המחאה ע .ב

 .1621ביוני  26לתאריך  ,10% - יתרת התשלום ס"ע המחאה .ג

  -במשרדי קבוצת שטיר  1621ביוני  26-עד ה, ש"מחלקת הנה -תבצע במשרדי קבוצת שטיר גמר חשבון עבור השטח והתוספות י .ד
 .ח"נהה מחלקת    

 המחירון החדש לא . והמארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירון ללא כל התראה מוקדמת 1620יולי מחירון זה נערך בחודש  .0
 .יחול על חברות אשר נרשמו ושילמו את דמי ההשתתפות לתערוכה     

 "( המדד"להלן )שכה המרכזית לסטטיסטיקה ח ויוצמדו לעלייה במדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הל"ל קבועים בש"המחירים הנ .1
 .או יותר מהיום בו נערך מחירון זה 0% -ח יעלו ב"או שע/מדד ואם הוזאת אך ורק , (ח"שע: להלן) €או לשער /ו    

 (.ראה פירוט לעיל)ימים לפני פתיחת התערוכה  26ח יעשה "או שע/התשלום בעבור הפרשי מדד ו. 0
 מציג . 26.0.1621המארגנים לא יקבלו כל תשלום דחוי לאחר . התשלומים במלואם הסדרתרק לאחר התארגנות מציגים בשטח התערוכה תתאפשר . 0

 ריבית לחודש עבור כל פיגור בתשלום וכן ישאיר כרטיס אשראי לביטחון 1% -יתקל בקושי לשלם את יתרת החשבון עד לכניסה לשטח יחויב ב  אשר
 .חשבונית תימסר כנגד גמר תשלום. התשלומים העתידיים

 
 
 

 :פרסום לתערוכה

הזמנות תשלחנה על ידי המארגנים לכלל ציבור בעלי החנויות . אינטרנט וערוצי מדיה נוספים, עיתונות, הפרסום יתבסס על דיוור ישיר: פרסום בארץ
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 . בישראל והאופנה בענף התכשיטים והעוסקים
 

 .ל"משלוח הזמנות לקניינים בחו, ל"מ בתערוכות תכשיטים מרכזיות בחו"הפצת חומרים פרסומיים וביצוע פעולות קד: ל"פרסום בחו
 

 :ודוברות לתערוכה יחסי ציבור

לרשות המציגים להעברת ידיעות על חידושים משרד זה עומד . קבוצת שטיר מפעילה משרד יחסי ציבור לקידום התערוכה באמצעי התקשורת השונים
 .המוצגים בתערוכה

 
 

 :קטלוג התערוכה

 , פרסום מודעות בקטלוג אפשרי בעלות נפרדת (.ללא תשלום)יכלול אינדקס מציגים בעברית ובאנגלית וי חברת הפקה פרטית "ופק עמקטלוג התערוכה 
 ".הנחיות למציג"נוספים בקובץ פרטים . מול מפיק הקטלוג

 
 
 

 :סדרנות וביטוח

 .עם סדרן אחד באולם נעוליםבמהלך שעות הלילה אולמות התצוגה יהיו . האולם וכניסותיו הראשיות מאוישים בסדרנים במהלך שעות התערוכה יהיה
שמירה על המוצרים הינה של המציגים באופן בלעדי ואחריותם /כי המארגנים אינם מפעילים שרותי שמירה במקום והאחריות בגין אבטחה יודגש

מוצרים או כל פריט של המציגים במסגרת , דגישו כי הם אינם אחראים לכל ציודיהמארגנים יחזרו ו. ערוכהכאמור מהווה תנאי להשתתפותם בת
לא בשעות הפירוק ולא במסגרת ימי התערוכה וממליצים לכל המציגים לא להשאיר דברי ערך ללא , לא בשעות ההקמה, ממנה או אליה, התערוכה

ראה פרטים ) D1Dתערוכה אצל סוכן הביטוח שלהם או על ידי חברת ציוד והמוצרים במסגרת הלבטח את כל הושמירה באולמות התצוגה /השגחה
  (.בתקנון התערוכה

 
  .infowww.jovella: אתר התערוכה

הקבוע לאתר התערוכה  .עברית ואנגלית ומכיל מידע עדכני על התערוכה לשימוש המציגים והמבקרים, תר התערוכה פועל במשך כל השנה בשתי השפותא
 .ל"ומידע שימושי לנוחיות קהל המבקרים מהארץ ומחו מפת התערוכה, יום לפני פתיחת התערוכה פרטים אודות המציגים 12יתווספו 

 
 :ימי עיון והכרזות מסחריות

:  כנסים' קבוצת שטיר מח לשכור חדרי הרצאות להעברת סמינרים או להשתלב בתכנית ימי העיון של התערוכה מוזמנות לפנות אל תהמעוניינוחברות 
group.com-conventions@stier. תכנית כנסים מפורטת תפורסם באתר התערוכה :www.jovella.info. 

  .התכנית נתונה לשינויים* 
 

 
 :אבטחת המוצגים

 .דברי ערךושל התערוכה בתחום השמירה והובלת סחורות  תהרשמי הכמוביל תשמשמ  D2Dחברת 
 שרות אחסון לילה וכיסוי ביטוחי נדרש על פי דרישה, החברה נותנת שירותי הובלה לתערוכה ביום הפתיחה וביום הסגירה חזרה למשרדכם

 .d2d@d2dvalue.com :ל"ובדוא 60-0101662: לשי במשרדי החברה בטלפוןלתאום מראש נא לפנות . שמח לענות לשאלותיכםות
 .D1Dהינו קשר בין כל מציג לבינה ואין לראות בקבוצת שטיר כאחראית מכל בחינה ואופן לפעולת חברת  D1Dיצוין כי הקשר עם חברת 

 
 , לא עם הזמנה, בכל מקרה 21ילדים ונוער מתחת לגיל , עגלות ומנשאים, לא תתאפשר כניסת תינוקות, בשל אופייה המקצועי של התערוכה :הערה

 . לא בתשלום ולא בליווי מבוגר           

 
 :תנאי ההרשמה המלאים לתערוכה כוללים

       .ההתערוכותקנון עלון * 
 .טופס ההרשמה של קבוצת שטיר על כל תנאיו* 
 .המתפרסם במלואו באתר קבוצת שטיר" הנחיות למציג"קובץ * 
 .אשר יתפרסמו מעת לעת העדכונים באתר התערוכ* 

    www.jovella.info :תערוכהאנא התעדכן באתר ה .לשינויים ועדכוניםים והאירועים הנלווים נתונ המפה, התכנית התערוכ
 

 :תערוכהל אפשרויות למתן חסויות
 

 (אחת חברהל תמוגבל) תגי מבקר -פלטינום חסות 

 מבטיח הצגת שם ולוגו החברה למשך כל  ימי התערוכה. עצוםחשיפה ומיתוג אפקט . לוגו החברה על כל תגי המבקרים בתערוכה. 

 (.הזמנות מודפסות והזמנות אלקטרוניות) לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ* 

  תערוכה בעיתונות המקצועית והיומיתהפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 
  הקטלוג התערוכהחברה בעמוד השער של לוגו. 
 1 רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה. 
  ות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגניםדיילות בכניס 1אפשרות למקם.  
 באינטרנט באתר התערוכהוקישור  החברה באנר. 

 מ"מע+ ₪  81,000: חסות המחיר      
 

 
 (חברות 5 -ל תמוגבל)חסות זהב 

 (.הזמנות מודפסות והזמנות אלקטרוניות) 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. 
  מבנים על פי אפשרויות המארגניםות או ביציאות מהדיילות בכניס 1אפשרות למקם.  
 באינטרנט באתר התערוכהוקישור  החברה באנר. 

 מ"מע+ ₪  15,000: חסות המחיר      

 
 

 

http://www.jovella.info/
http://www.jovella.info/
http://www.jovella.info/
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 חלוקת חומר פרסומי

 .עמדת חלוקת חומר פרסומי
 2   ר"מ 2עד  -רול אפ  2+  שולחן  2+ אדם . 

 לחברה לא מציגה בתערוכה מ"מע+ ₪  24,000 :מחיר החסות 
 לחברה מציגה בתערוכה מ"מע+ ₪  20,000 :מחיר החסות 

 
 

  בהתאמה מיוחדת  חסות

 .נשמח אם תשתף אותנו ותיצור עמנו קשר, אם יש לך רעיון. קבוצת שטיר תיצור חבילת חסות המותאמת ליעדי וצרכי החברה
 

 .כל האלמנטים המפורטים אינם כוללים עלויות של הפקה ותפעול אלא רכש המדיה בלבד* 

========================================================================= 
 

  


