
 

 

 expo@stier-group.com 03-5615463פקס:   03-5626090טל:  67210ת"א  12מארגנים: קבוצת שטיר רח' טברסקי 

 
 

 
 

 :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 - 2021ישראפוד 

  , 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 2021במסגרת 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. המקצועייםלהם להתעדכן ולסקור את החידושים 

 

 .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
       2021 ,ברנובמב 18 - 16

 תל אביב אקספו ,1ן בית

 שעות פתיחה: 

 יום שעה

 'ג, יום 2021 בנובמבר 16 19:00-11:00

 'ד, יום 2021 בנובמבר 17 19:00-11:00

 'ה, יום 2021 בנובמבר 18 17:00-10:00
 

 :*המתוכננים להיערך במקבילסמינרים וימי עיון  -אירועים נלווים 
 .2021כנס 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  (:2022 -ו 2021)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.

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

 למגוון אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים: ראה תקנון התערוכה.
 

 

 

http://www.israfood.co.il/
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 מ"ר( 4תוספת חבילת בינוי לביתן מודולארי )מינימום 
 מ"ר( 6שרטוט לביתן  : )ראהמפרט טכני כולל

 קיר גב וקירות צד בצבע לבן 

 קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית 

 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

 

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

 תעודה מזהה.כרטיס ביקור מקצועי ובהצגת ואנשי מקצוע בלבד קניינים וההזמנות מיועדות ל
 ש"ח ליחיד.  100 -כניסה בתשלום  :2021כרטיסי 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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