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Bake & Cake 1027 - בישראל קונדיטוריות ובתי המאפההחשוב והמוביל של ענף ה, המפגש הגדול 

 
ונוצרים קשרי  בו נרקמות עסקאות מרכזית למפגש מקצועיהבמה הומהווה  תייםמתקיימת אחת לשנ Bake & Cakeתערוכת 

השוק המאורגן , המקצועי והמוסדילבין אנשי הענף המייצגים את השוק  תעשיית המאפה והקונדיטוריותבין יצרנים ויבואנים ב מסחר
 . והשוק הפרטי

 

 :התערוכות הבאותו 1027במסגרת שבוע תעשיות המזון והאירוח התערוכה מתקיימת 
 .למזון ומשקה בינלאומיתהתערוכה ה - ישראפוד

   .והשוק המוסדי קמעונאותענף , שירותים וטכנולוגיות לתעשיית האירוח, לציוד הבינלאומיתהתערוכה  - הוטקס
 .לציוד וטכנולוגיות למטבח המקצועיהבינלאומית התערוכה  -קיטקס

  
 

מאפה מקבלי ההחלטות של הענף את מכלול המוצרים והשירותים בתעשיית הבפני  ציגהמ Bake & Cakeתערוכת 
 .בתחום ומאפשרת להם להתעדכן ולסקור את החידושים המקצועיים והקונדיטוריות

 

 

 
 

 
    הגדולה במדינה 34-בוא וקח חלק בתערוכה המקצועית ה 
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 :ושעות פתיחה ועדיםמ
 תל אביב, גני התערוכה .1621 ,ברנובמב 06 - בנובמבר 12
 .הוטקס וקיטקס – 26ביתן , ישראפוד – 22 ביתן, במקביל. 21ביתן  -  Bake & Cake ערוכתת
 

 : שעות פתיחה

 יום שעה

 'גיום , 1621 בנובמבר 12 16:66-21:66

 'דיום , 1621 בנובמבר 16 16:66-21:66

 'היום , 1621 בנובמבר 06 22:66-26:66
 

 :*סמינרים וימי עיון המתוכננים להיערך במקביל -אירועים נלווים 
  .1621 באפייה ישראל אליפות •
 .לענף המזון והקמעונאות בישראל 0-הוועידה ה •
 .לענף המסעדנות בישראל 1-ההוועידה המרכזית  •
   .לאדריכלים ומעצבי פנים 7-הכנס השנתי ה •
 .נתונה לשינוייםו תכנית ראשוניתה* 
 

 :מחירי השתתפות והרשמה
 מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית ר"מ 2-המחירים הם ל, תצוגה ימחירון שטח

 רישוםדמי  ♦  ₪ 206.66

 (משודרג חבילת בינוי מודולארי כולל)ר "מ 0יחידת תצוגה בסיסית   ₪ 21,066.66

  (ר"מ 0מינימום )בלבד  שטח רצפה -ר "מ 2 ר"מ 00-0 ₪  2,266.66

  בלבדשטח רצפה  -ר "מ 2 ר"מ 12-01 ₪  2,006.66

  בלבדשטח רצפה  -ר "מ 2 ר"מ 06-16 ₪  2,006.66

  בלבדשטח רצפה  -ר "מ 2 ר ומעלה"מ 02 ₪  2,106.66

 משודרג יחבילת בינוי מודולאר -ר "מ 2 ר"מחיר למ ₪ 066.66

 תצוגהרצפה להעל מחיר שטח  26%של  תינתן הנחה 6256051621 -לעד לנרשמים לתערוכה : רישום מוקדם. 

 במחיר ההשתתפות 26%תוספת של  6256651621 -לנרשמים לאחר ה: רישום מאוחר . 

 מ שיהיה קבוע בחוק"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע. 

 ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרתהינו שטח  שטח רצפה בלבד.  
 
 

 (ר"מ 4מינימום )תוספת חבילת בינוי לביתן מודולארי משודרג 
 (ר"מ 0ראה שרטוט לביתן : )טכני כוללמפרט 

 קיר גב וקירות צד בצבע לבן 

 קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית 

 2  מטר רץ חזית 2ספוט תאורה לכל 

  ט"קו 2פאזי  2שקע חשמל 

  261שולחן סיסטמהX01X10 מ"ס 

 1  כסאות 

 2 מדף 

  (צבע אחיד לכל הביתנים)שטיח לשטח   
 התמונה לצורך המחשה בלבד

 

 :הזמנות לתערוכה וסדרי כניסה
הזמנות למשלוח עצמי  166כל מציג יקבל , בנוסף .ל קהל היעד המקצועי של התערוכהלכלמדוורת הזמנות קבוצת שטיר 

 .ללקוחותיו
 .תעודה מזההכרטיס ביקור מקצועי ובהצגת ואנשי מקצוע בלבד קניינים וההזמנות מיועדות ל

 . ח ליחיד"ש 266 -כניסה בתשלום  :Bake & Cake 1027כרטיסי כניסה לתערוכת 
 .נוער ועגלות תינוקות לא עם הזמנה ולא בתשלום, כניסה לילדים לא תתאפשר, בשל אופיה המקצועי של התערוכה

 

 :פרסום ויחסי ציבור
 .השונותהמקצועיות הרחבות ומערך פרסום נרחב אשר יתבסס על דיוור ההזמנות לכלל קהל היעד בליווי פרסומים במדיות 

 .שוניםהלרשות המציגים יועמד משרד דוברות ויחסי ציבור שיאפשר חשיפה של מציגים באמצעי המדיה , כמו כן
 

 :הערות

ועדכונים באתר " הנחיות למציג"קובץ , טופס ההרשמה של קבוצת שטיר, קנון התערוכהת, עלון זהלכללים המופיעים ב מחויביםהמציגים 
   .לעתהתערוכה אשר יתפרסמו מעת 

  :תערוכהאנא התעדכן באתר ה, לשינויים ועדכונים יםמפות התערוכה והאירועים הנלווים נתונ, תכנית התערוכה
Cake/index.asp-and-http://www.stier.co.il/Bake. 

 .התערוכה תקנוןראה : למגוון אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים
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