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 :התערוכהמת במקביל מתקיי

  
 

 לקונדיטוריות ובתי מאפה לטכנולוגיות, ציוד ושירותים למטבח המקצועי לענפי האירוח, הקמעונאות והשוק המוסדי

 
 המפגש הגדול, החשוב והמוביל של ענף המזון והמשקאות בישראל - 2020ישראפוד 

  , אקספו תל אביב1ביתן 
 

בין  ונוצרים קשרי מסחר בו נרקמות עסקאות מרכזית למפגש מקצועיהבמה התערוכת ישראפוד מתקיימת אחת לשנה ומהווה 
 . המקצועי והמוסדי, השוק המאורגן והשוק הפרטייצרנים ויבואנים בתחום המזון והמשקה לבין אנשי הענף המייצגים את השוק 

 

 התערוכות הבאות: נהתקיימת 2020במסגרת שבוע תעשיות המזון והאירוח 
 למזון ומשקה. בינלאומיתהתערוכה ה - ישראפוד

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

Bake & Cake – .התערוכה המקצועית לענף הקונדיטוריה ובתי המאפה 
 

ומאפשרת מקבלי ההחלטות של הענף את מכלול המוצרים והשירותים בתעשיית המזון והמשקה בפני  ציגהמתערוכת ישראפוד 
 בתחום. ייםלהם להתעדכן ולסקור את החידושים המקצוע

 

 .וזוכה לעשרות אלפי מבקרים מדי שנהברציפות  73 -זו השנה ה נערכתישראפוד 

 
 קהל היעד:

מן  מנהלים בכירים ומקבלי החלטות נוספים קונדיטורים, , מסעדנים,שפים מנכ"לים, מנהלי מזון ומשקה, קניינים, מנהלי רכש,
 :המוסדות הבאים

 

 טוריותקונדי , בארים,חברות קייטרינגאולמות שמחה, גני אירועים,  מסעדות, בתי קפה, ,בתי מלון: HORECA/שוק מקצועי
 .ומאפיות

 

 אוניברסיטאות, קיבוצים, בתי הבראה,  , מכללות,פנימיות ישיבות, אולפנות, בתי אבות, בתי הארחה,, בתי חוליםמוסדי:  שוק
, מוסדות ממשלתיים וגופים גדולים כגון מערכות , מבני ציבורוחברות גדולות מפעלים, ממכר מזון מהיר, אתרי תיירות ונופשרשתות ל

 הביטחון וההצלה: צה"ל, משטרה, שב"ס וכיו"ב.
 

  :הרשת השלישיתרשתות שיווק/ / שוק מאורגן
 מחלקות.ו ניפיםמנהלי חשיפה, קטגוריות, הפצה, סמנהלי רשתות, קניינים, מנהלי רכש, מנכ"לים, 

 

  שוק פרטי:
 וחנויות לממכר מזון.ציות , פיצו, מעדניותמרכולים חנויות נוחות, קמעונאים, סופרמרקטים פרטיים,

 

  ענף המזון:
 יצרנים, יבואנים, סיטונאים, מפיצים וחברות המזון והמשקה בארץ.

 

 בין נושאי ומתחמי התצוגה:
  מצונן, משומר ומזון טרי, קפוא

 עולם החלב, הגבינות והממרחים
 נקניקים, עוף ודגים בשר,

 קינוחים, לחמים ומאפים
 מזון גורמה ומזון אתני

 מזון אורגניומזון בריאות 
 תוצרת חקלאית מובחרת

 משקאות, משקאות אלכוהוליים, קפה ותה
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FoodPack:  משקהואריזות, חומרים ומכונות לאריזת מזון 
Food Logistics,שינוע ולוגיסטיקה לענף המזון והמשקה  : פתרונות הובלה 

IsraProמוצרים ופתרונות ייעודיים למטבח המקצועי/מוסדי : 
 שדרת המטעמים: מוצרי גורמה ובוטיק של יצרנים ויבואנים קטנים

Internationalושגרירויות. : יצרני מזון בינלאומיים 
 

    הגדולה במדינה 73 -בוא וקח חלק בתערוכה המקצועית ה
 

 :ושעות פתיחה מועדים
       2020 ,ברנובמב 26 - 24

 גני התערוכה, תל אביב ,1ן בית

 שעות פתיחה: 

 יום שעה

 'ג, יום 2020 בנובמבר 24 19:00-11:00

 'ד, יום 2020 בנובמבר 25 19:00-11:00

 'ה, יום 2020 בנובמבר 26 17:00-10:00
 

 :*המתוכננים להיערך במקבילסמינרים וימי עיון  -אירועים נלווים 
 .2020כנס קמעונאות בעידן החדש  •
 .הכנס השנתי של איגוד המסעדות והברים הישראלי •
 כנס מלונאות. •
 סדנאות מקצועיות. •

 נתונה לשינויים.ו תכנית ראשוניתה* 

 

 מחירי השתתפות והרשמה:
 מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית מ"ר 1-המחירים הם ל, תצוגה ימחירון שטח

 רישוםדמי  ♦  ₪ 895.00

 (משודרג חבילת בינוי מודולארי כוללמ"ר ) 6יחידת תצוגה בסיסית   ₪ 13,125.00

  מ"ר( 6בלבד )מינימום  שטח רצפה -מ"ר  1 מ"ר 36-6  ₪ 1,890.00

  בלבדשטח רצפה  -מ"ר  1 מ"ר 48-37  ₪ 1,730.00

  בלבדשטח רצפה  -מ"ר  1 מ"ר 60-49  ₪ 1,630.00

  בלבדשטח רצפה  -מ"ר  1 מ"ר ומעלה 61  ₪ 1,520.00

 משודרג יחבילת בינוי מודולאר -מ"ר  1 מחיר למ"ר ₪ 300.00
 

 תנאי רישום:
       על מחירון התערוכה המפורט מעלה. 3%תוספת של  חזיתות פתוחות: 2שטחים עם 

       על מחירון התערוכה המפורט מעלה. 5%תוספת של  חזיתות פתוחות: 4או  3שטחים עם 

      :על מחיר שטח הרצפה לתצוגה. 10%תינתן הנחה של  01/05/2020 -לנרשמים לתערוכה עד ל רישום מוקדם 

      :במחיר ההשתתפות.  10%תוספת של  01/09/2020 -לנרשמים לאחר ה רישום מאוחר 

      על מחיר שטח הרצפה  10%בנוסף לאמור מעלה, תינתן הנחה של  (:2021 -ו 2020)רישום לשתי התערוכות הבאות יחד

 לתצוגה. מותנה ברישום ותשלום מקדמה בעת החתימה עבור שתי התערוכות.

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

      ו שטח ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.שטח רצפה בלבד הינ  
 

 שדרת המטעמים
יוחדים ומוצרי גורמה, הקמנו את השדרה בה מוצרים מקטנים ו/או בתחילת דרכם ולהם יצרנים ויבואנים במטרה לקדם 

מאחר  זוכה להצלחה גדולה מזה שנים רבות "שדרת המטעמים" במחיר מסובסד ואטרקטיבי במיוחד.אפשרות תצוגה ניתנת 
 להציג את תוצרתם בפני אנשי תעשיית האירוח, מסעדנים וקמעונאים. ,ליצרנים קטנים וביתיים וליבואנים קטניםוהיא מאפשרת 

מ"ר  4חברות או יצרנים פרטיים קטנים )מקסימום(, בשטחים של  16 -כ, תינתן אפשרות תצוגה ל)לה יוקצה אזור מיוחד( בשדרה
 )מחירון זה נכון לביתנים בשדרת המטעמים בלבד( .לא תתאפשר הזמנה של יותר מיחידת שטח אחת ליצרן/יבואן אחדבלבד. 

  (הכוללת חבילת בינוישדרת המטעמים ) (X 2 2מ"ר ) 4 -יח' תצוגה  + מע"מ ₪ 7,580.00
 מ"ר שלא בשדרת המטעמים, על פי מחירון התערוכה הרגיל. 4שטח בגודל  *
 
 

המציגים מחויבים לכללים המופיעים בעלון זה, תקנון התערוכה, טופס ההרשמה של קבוצת שטיר, קובץ "הנחיות למציג" 
   ועדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.

תכנית התערוכה, מפות התערוכה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים, אנא התעדכן באתר 
 .www.israfood.co.il התערוכה: 

 למגוון אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים: ראה תקנון התערוכה.
 

 מ"ר( 4תוספת חבילת בינוי לביתן מודולארי )מינימום 

 

http://www.israfood.co.il/
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 מ"ר( 6: )ראה שרטוט לביתן מפרט טכני כולל

 קיר גב וקירות צד בצבע לבן 

 החברה בעברית ובאנגלית קורת שילוט עם שם 

 1  מטר רץ חזית 1ספוט תאורה לכל 

  קו"ט 1פאזי  1שקע חשמל 

  102שולחן סיסטמהX52X75 ס"מ 

 2  כסאות 

 1 מדף 

 )שטיח לשטח )צבע אחיד לכל הביתנים 
 

 
 

 התמונה לצורך המחשה בלבד

 

 הזמנות לתערוכה וסדרי כניסה:
 .הזמנות למשלוח עצמי ללקוחותיו 200כל מציג יקבל בנוסף,  של התערוכה. ל קהל היעד המקצועילכלמדוורת הזמנות קבוצת שטיר 

 תעודה מזהה.כרטיס ביקור מקצועי ובהצגת ואנשי מקצוע בלבד קניינים וההזמנות מיועדות ל
 ש"ח ליחיד.  100 -כניסה בתשלום  :2020כרטיסי כניסה לתערוכת ישראפוד 

 כניסה לילדים, נוער ועגלות תינוקות לא עם הזמנה ולא בתשלום. ה המקצועי של התערוכה, לא תתאפשריבשל אופי
 

 
 פרסום ויחסי ציבור:

 .המקצועיות השונותהרחבות ומערך פרסום נרחב אשר יתבסס על דיוור ההזמנות לכלל קהל היעד בליווי פרסומים במדיות 
 שונים.הכמו כן, לרשות המציגים יועמד משרד דוברות ויחסי ציבור שיאפשר חשיפה של מציגים באמצעי המדיה 

 
 

 .group.com-expo@stier, דוא"ל: 5615463-03, פקס: 5626090-03טלפון:  -לפרטים 
www.israfood.co.il 
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  2020תקנון תערוכת ישראפוד 
 לוח זמנים:

 פעילות מועד
 מועד אחרון למסירת חומר לפרסום בקטלוג התערוכה 'היום  2020באוקטובר  15
 מועד אחרון למסירת הוראות בינוי והזמנת שירותים 'היום  2020באוקטובר  15
 בשטח התערוכה התארגנות מציגים 'ב, יום 2020 בנובמבר 23
 פתיחת התערוכה 'ג, יום 2020 בנובמבר 24
 נעילת התערוכה 'ה, יום 2020 בנובמבר 26
 *פירוק התצוגה  'ה, יום 2020 בנובמבר 26

  . לא יתאפשר פירוק לפני הנעילה!' לאחר הנעילה ועד חצותההפירוק יתאפשר ביום *
 

 דמי ההרשמה כוללים בתוכם בין השאר השנה: ♦ 

 3יום לפני התערוכה ויישאר באוויר עד  21( לאתר האינטרנט של המציג באתר התערוכה אשר יועלה linkהחברה עם קישור )לוגו 

 חודשים לאחר התערוכה. קישור זה יאפשר גישה ישירה לאלפי הגולשים מאתר התערוכה.
 כוללים: תצוגהדמי השתתפות לשטח 

 שטח תצוגה כמוזמן )שטח ריצפה בלבד(. .1
  בתאום מראש ובתשלום(. חלוקת ההזמנות תסתיים, הזמנות לחלוקה ע"י המציג )מציגים הזקוקים להזמנות נוספות 200 .2
 ההזמנות מיועדות למשלוח בדואר לציבור לקוחות וספקי המציגים. .במשרדי שטירכשלושה שבועות לפני תחילת התערוכה    
 פרסום אינדקס עברי/אנגלי בקטלוג התערוכה. .3
 : אישורי חניה וכמות האישורים יסופקו בהתאם לתקנות של מרכז הירידים ביום התערוכה.חניה לרכב החברהאישורי  .4
 מ"ר. יש לשים לב שאספקת חשמל מעבר למודל הנ"ל וכן התקנת  5קו"ט לכל  1שטח התצוגה המוזמן כולל אספקת חשמל של  .5
 קובץ "הנחיות למציג".המפורטות ב ולפי ההנחיותהשקעים מחייבת ביצוע הזמנה נפרדת    

 הערות:
 .לקובץ "הנחיות למציג"וציוד עזר נוסף חריג יסופק על פי הזמנה מוקדמת ובהתאם למחירון  .1
 ע"ג הטפסים ,שטח תצוגה ללא בינוי צריכים לבצע הזמנת אספקת כוח חשמלי ונקודות חשמל בנפרדמציגים המזמינים  .2

 .הזמנות אלה הנן בתשלום". הנחיות למציגמסגרת קובץ "התערוכה ביום לפני  45-המתאימים אשר ישלחו כ
אשר אינם משתמשים ב"חבילת הבינוי המודולארי" יידרשו מציגים  ה.להוראות מהנדס הבטיחות של התערוככפופים מציגים ה .3

 (."הנחיות למציגקובץ ")פרטים ב להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה לפני פתיחת התערוכה

ד' מכשירים כגון מקרר, מקפיא וכמציגים הזקוקים לאספקת חשמל מעבר לשעות פעילות התערוכה, לחשמל לילה:  .4
ללא הזמנה מראש לא בקובץ "הנחיות למציג".  4באמצעות טופס מספר . ההזמנה פחת מיוחד נדרשים להזמין ממסר

 .בתשלום הניה ה זוהזמנ .ןיסופק חשמל לילה לבית

 ייתכנו שינויים, יש להתעדכן בהתאם למתחם.במתחמי התצוגה הייעודיים  .5

 
 אופן הרשמה וסדרי תשלום:

  ההרשמה תעשה אך ורק באמצעות טופס ההרשמה המודפס ע"י קבוצת שטיר ובהתאם לתנאים הנקובים לעיל. . 1
 מן ההרשמה נא להשלים את הפרטים ע"ג הטופס הנ"ל וכן:בז .2

 .יםשניהמדמי ההשתתפות, הגבוה מבין  25%או  ₪ 004,400.לצרף מקדמה ע"ס  .א
 .05.08.2020נוספים לתאריך  30%לצרף המחאה ע"ס  .ב
 .2020בנובמבר  11, לתאריך 45% - יתרת התשלום ע"ס המחאהלצרף  .ג

, במשרדי 2020בנובמבר  11-יתבצע לכל המאוחר עד ל ,גמר חשבון עבור השטח והזמנת שירותים נוספים לתערוכהד.   
 קבוצת 

 מחלקת הנה"ח. -שטיר       
 והמארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירון ללא כל התראה מוקדמת.  2019 דצמברמחירון זה נערך בחודש . 3

 המחירון החדש לא יחול על חברות אשר נרשמו ושילמו את דמי ההשתתפות לתערוכה.    
המחירים הנ"ל קבועים בש"ח ויוצמדו לעלייה במדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן . 4

 .או יותר מהיום בו נערך מחירון זה 5% -מדד ו/או שע"ח יעלו באם ה)להלן: שע"ח(, וזאת אך ורק  €"המדד"( ו/או לשער 
 ים לפני פתיחת התערוכה )ראה פירוט לעיל(.ימ 10י מדד ו/או שע"ח יעשה התשלום בעבור הפרש .5
 המארגנים לא יקבלו כל תשלום דחוי  התארגנות מציגים בשטח התערוכה לא תתאפשר לפני גמר כל התשלומים במלואם. .6

 ריבית לחודש עבור כל  2% -מציג אשר יתקל בקושי לשלם את יתרת החשבון עד לכניסה לשטח יחויב ב  11.11.2020 לאחר    
 .חשבונית תימסר כנגד גמר תשלוםאשראי לביטחון התשלומים העתידיים. פיגור בתשלום וכן ישאיר כרטיס     
 

 תנאי ההרשמה המלאים לתערוכה כוללים:
       .ותקנון התערוכה* עלון 

 .על כל תנאיו * טופס ההרשמה של קבוצת שטיר
 .כה ומתפרסם במלואו באתר קבוצת שטירהתערויום לפני פתיחת  45 -כקובץ "הנחיות למציג" אשר ישלח * 

 * עדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.
 תכנית התערוכה, מפות התערוכה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים. 

 .www.israfood.co.ilאנא התעדכן באתר התערוכה 
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 חסויות לתערוכה ולכנסים:
 

 אחת( חברהל ת)מוגבל תגי מבקר -פלטינום  חסות 
  .מבטיח הצגת שם ולוגו החברה למשך  עצום. חשיפה ומיתוג אפקט לוגו החברה על כל תגי המבקרים בתערוכה 

 כל ימי התערוכה.      

 לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ *. 

  תערוכה בעיתונות המקצועית והיומיתהפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 
  ה.קטלוג התערוכלוגו החברה בעמוד השער של 
 2  בשטח ההרשמה לתערוכהגדולים רול אפים. 
  אפשרויות המארגנים.ות או ביציאות מהמבנים על פי דיילות בכניס 2אפשרות למקם  
 באינטרנט. באתר התערוכהוקישור  החברה באנר  

 + מע"מ ₪ 38,000.00מחיר החסות : 
 

 (חברות 5 -ל תחסות זהב )מוגבל
 לתערוכהות לוגו החברה בחזית ההזמנ *.  

  תערוכה בעיתונות המקצועית והיומיתהפרסום ללוגו החברה בכל מודעות. 

  ה.התערוכקטלוג לוגו החברה בעמוד השער של 

 2 רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה. 
  ות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגניםדיילות בכניס 2אפשרות למקם.  
 באינטרנט. באתר התערוכהוקישור  החברה באנר 

 + מע"מ ₪ 25,000.00מחיר החסות : 
 

 

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

 .חסות על ארוחת צהריים או הפסקות הקפה 

  .חסות על תיקי הכנס 

 חלוקת חומר פרסומי למשתתפי הכנסים 

 .חסות המותאמת לצרכי הלקוח 

 שמח לעמוד לרשותכם בפרטים נוספים.נ
 

 חלוקת חומר פרסומי
 עמדת חלוקת חומר פרסומי.

 מ"ר.  1עד  -רול אפ  1שולחן +   1אדם  +  1
 

 לחברה לא מציגה בתערוכה + מע"מ ₪ 12,000  מחיר החסות :
 לחברה מציגה בתערוכה + מע"מ ₪ 8,000  מחיר החסות :

 

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

 

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

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


