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 :בשיתוף
 איגוד תעשייני התכשיטים בישראל

 
 

 
 
 
 

 התערוכה המובילה של תעשיית התכשיטים בישראל.  

 

 בהצלחת קחת חלקל, המשווקים והמעצבים, אנו מזמינים אתכם היצרנים JOVELLA. 
 

 JOVELLA תערוכת התכשיטים הינה המקום  .רץלענף התכשיטים בא המפרמקצועי מרתק ו, וקד מפגש עסקימהווה מ
 .הפוטנציאליים וכן אל מול הענף כולו, מיצוב וחשיפת העסק שלך אל מול לקוחותיך הקיימים, האידיאלי למיתוג

 
 JOVELLA תורמת לחיזוק ענף התכשיטים בישראל מזה שנים ומעמידה אותו במקום מרכזי בזירה המקומית והבינלאומית. 

 !צרים הקשרים המקצועיים ונרקמות העסקאות הבאות שלךבתערוכה נו             
 

 JOVELLA 2017 הסמוך למטרופולין , בתל אביב לטאינטרקונטיננדיוויד  מלוןב, משכנה היוקרתיב ממשיכה את הצלחתה
 ועם קניינים ובנוסף יוכל שיותלקיום פגישות אי חדריועמד לרשות המציגים , בתערוכה. העסקי השוקק של ענף התכשיטים

  .וקרה חמה ומשתייה קל מכיבודשעות התערוכה  במהלך הנותילוהמבקרים  המציגים
 
  בישראל םניאיגוד התכשיטבשיתוף התערוכה נערכת. 
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 :נושאי תצוגה
 

 תכשיטים
 ויהלומים תכשיטי זהב
 תכשיטי כסף

 תכשיטי אופנה
 תכשיטים משולבים

 תכשיטי יודאיקה
 תכשיטי פנינה

 אבני חן
 שעונים 

 אביזרי אופנה

 שדרת המעצבים
 שדרת מעצבי תכשיטים ישראליים

 

  נלווים שירותים
 כלי עבודה לתכשיטנים

 אביזרים וחומרי גלם
 תוכנות מקצועיות

 ריהוט תצוגה
 תאורה מקצועית

 אריזות
 כספות

 
 

 
 :שעות פתיחהועדים ומ

 .1621 ,ביולי 1 - 0', ג-'ב מיםי
 .תל אביב, ויד אינטרקונטיננטלומלון די

 : שעות פתיחה

 יום שעה

 'ביום , 1621ביולי  0 12:66-26:66

 'גיום , 1621ביולי  1 16:06-26:66

  12:66עד  20:66-מ 1621ביולי  0' יום ב: שעות ביקור לקהל הרחב*
 

 :מבקרים בתערוכה

, חנויות מתנות ומזכרות, חנויות תיירות, חנויות שעונים, חנויות אופנהרשתות ו, חנויות תכשיטי גברים,בעלי חנויות תכשיטים , סיטונאים, משווקים ,קניינים
   .וקנייני ועדי עובדים אנשי הענף, מעצבים, תכשיטנים, יהלומנים ,יצואי חברות

 
 :מציגים בתערוכה

 .ומהעולם מישראללתעשיית התכשיטים  ונותני שירותים מעצבים, סיטונאים, משווקים, יבואנים, םבתערוכה יציגו יצרני
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 :בשיתוף
 איגוד תעשייני התכשיטים בישראל

 
 

 :מחירי מציגים
 
 ר"מ 4מינימום ( רצפה בלבד)מחיר שטח תצוגה .  1

 מ"מע+ ₪  2,016.66 -ר "מ 2. א     
 -מחיר הנחה מיוחד, יםנאיגוד התכשיטלחברי . ב     

 מ"מע+ ₪  2,166.66 -ר "מ 2         
 (ר"מ 4מינימום )תוספת חבילת בינוי לביתן מודולארי משודרג . 2

 מ "מע +₪  106.66 -ר "מ 2     
 (ר"מ 0ראה שרטוט לביתן : )מפרט טכני כולל     

 קיר גב וקירות צד בצבע לבן 

 קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית 

 2  מטר רץ חזית 2ספוט תאורה לכל 

  ט"קו 2זי פא 2שקע חשמל 

  10שולחן סיסטמהx01x261 מ"ס 

  266שולחן ויטרינהx01x261 (עם נעילה וללא תאורה)מ "ס 
 .ויטרינות 1ר "מ 21מעל , ויטרינה אחת( כולל)ר "מ 21עד             

 1  כסאות 

 2 מדף 

  (בקצה טור ביתנים)שלט לד מואר עם שם התערוכה 
 

 

 
 ואין בה כדי להוות התחייבות התמונה לצורך המחשה בלבד*               
 .בה המוצגים לגבי הפריטים קבוצת שטיר צדמ                

 
 :שדירת המעצבים. 3

אזור מיוחד למעצבים בתחילת דרכם המאפשר להם להציג את תכשיטיהם בביתן קטן 
 . השטח מוגבל ליחידת תצוגה אחת בלבד למעצב, ומסובסד

ת להחליט מי יציג בשדרה וזאת על פי שיקול למארגני התערוכה תשמר הזכות הבלעדי
 .דעתם הבלעדי

 (ר"מ 1.1)עמדת תצוגה באזור שדירת המעצבים 

 מ"מע+  ₪ 0,066.66תצוגה המחיר ליחידת      
  :עמדה כוללתה     

 מטר רוחב  2 -יחידה באזור השדרהx 2.0  ר"מ 2.0כ "סה -מטר עומק 

  פאנל גב(מ רוחב "ס 266x 110 ומ גובה ברוט"ס) 

 שם המציג על קורת השילוט 

  266שולחן ויטרינהx01x261 (עם נעילה וללא תאורה)מ "ס 

  ואט 266ספוט תאורה 

 2 כסא 

  (בקצה טור ביתנים)שלט לד מואר עם שם התערוכה 
 

 

 

 
 ואין בה כדי להוות התחייבות  התמונה לצורך המחשה בלבד*             

 .בה המוצגים יטיםלגבי הפר קבוצת שטיר מצד               

 
 

 .ראה תקנון התערוכה, למגוון אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים* 
 המתפרסם במלואו באתר " הנחיות למציג"קובץ , טופס ההרשמה של קבוצת שטיר על תנאיו, עלון ותקנון התערוכה: תנאי ההרשמה לתערוכה כוללים* 
 . פרסמו מעת לעתקבוצת שטיר ועדכונים באתר התערוכה אשר ית   
 . המפה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים, תוכנית התערוכה* 
   www.jovella.info 

 

 

http://www.jovella.info/

