תקנון תערוכת ישראפוד 1628
לוח זמנים:
מועד
פעילות
 28באוקטובר  1628יום ה'
מועד אחרון למסירת חומר לפרסום בקטלוג התערוכה
 28באוקטובר  1628יום ה'
מועד אחרון למסירת הוראות בינוי והזמנת שירותים
 10בנובמבר  ,1628יום ב'
התארגנות מציגים בשטח התערוכה
 11בנובמבר  ,1628יום ג'
פתיחת התערוכה
 16בנובמבר  ,1628יום ה'
נעילת התערוכה
 16בנובמבר  ,1628יום ה'
פירוק התצוגה *
*הפירוק יתאפשר ביום ה' לאחר הנעילה ועד חצות .לא יתאפשר פירוק לפני הנעילה!
♦ דמי ההרשמה כוללים בתוכם בין השאר השנה:
לוגו החברה עם קישור ( )linkלאתר האינטרנט של המציג באתר התערוכה אשר יועלה  12יום לפני התערוכה ויישאר באוויר עד 0
חודשים לאחר התערוכה .קישור זה יאפשר גישה ישירה לאלפי הגולשים מאתר התערוכה.
דמי השתתפות לשטח תצוגה כוללים:
 .1שטח תצוגה כמוזמן (שטח ריצפה בלבד).
 166 .2הזמנות לחלוקה ע"י המציג (מציגים הזקוקים להזמנות נוספות ,בתאום מראש ובתשלום) .חלוקת ההזמנות תסתיים
כשלושה שבועות לפני תחילת התערוכה במשרדי שטיר .ההזמנות מיועדות למשלוח בדואר לציבור לקוחות וספקי המציגים.
 .3פרסום אינדקס עברי/אנגלי בקטלוג התערוכה.
 .4תו חניה מסוג "מדבקה" לרכב החברה בחניון סמוך לאולם התצוגות:
 שטח של  1מ"ר –  8מדבקות. שטח תצוגה  0עד  16מ"ר  21 -מדבקות. שטח תצוגה  12עד  06מ"ר  11 -מדבקות. שטח תצוגה של  02מ"ר ומעלה  00 -מדבקות.תווי חניה מסוג מדבקה מאפשרים שימוש חד פעמי באחד מימי התערוכה או הקמה.
מדבקות נוספות ,ניתן לרכוש בהזמנה מוקדמת על פי המחירון של מרכז הירידים בעת התערוכה.
 .5שטח התצוגה המוזמן כולל אספקת חשמל של  2קו"ט לכל  0מ"ר .יש לשים לב שאספקת חשמל מעבר למודל הנ"ל וכן התקנת
השקעים מחייבת ביצוע הזמנה נפרדת ולפי ההנחיות המפורטות בקובץ "הנחיות למציג".
הערות:
 .1ציוד עזר נוסף חריג יסופק על פי הזמנה מוקדמת ובהתאם למחירון ולקובץ "הנחיות למציג".
 .2מציגים המזמינים שטח תצוגה ללא בינוי צריכים לבצע הזמנת אספקת כוח חשמלי ונקודות חשמל בנפרד ,ע"ג הטפסים
המתאימים אשר ישלחו כ 10-יום לפני התערוכה במסגרת קובץ "הנחיות למציג" .הזמנות אלה הנן בתשלום.
 .3המציגים כפופים להוראות מהנדס הבטיחות של התערוכה .מציגים אשר אינם משתמשים ב"חבילת הבינוי המודולארי" יידרשו
להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה לפני פתיחת התערוכה (פרטים בקובץ "הנחיות למציג").
 .4חשמל לילה :מציגים הזקוקים לאספקת חשמל מעבר לשעות פעילות התערוכה ,למכשירים כגון מקרר ,מקפיא וכד'
נדרשים להזמין ממסר פחת מיוחד .ההזמנה באמצעות טופס מספר  4בקובץ "הנחיות למציג" .ללא הזמנה מראש לא
יסופק חשמל לילה לביתן .הזמנה זו הינה בתשלום.
 .5במתחמי התצוגה הייעודיים ייתכנו שינויים ,יש להתעדכן בהתאם למתחם.
אופן הרשמה וסדרי תשלום:
 .1ההרשמה תעשה אך ורק באמצעות טופס ההרשמה המודפס ע"י קבוצת שטיר ובהתאם לתנאים הנקובים לעיל.
 .2בזמן ההרשמה נא להשלים את הפרטים ע"ג הטופס הנ"ל וכן:
א .לצרף מקדמה ע"ס  ₪ 1,166.00או  10%מדמי ההשתתפות ,הגבוה מבין השניים.
ב .לצרף המחאה ע"ס  06%נוספים לתאריך .61.68.1628
ג .לצרף המחאה ע"ס יתרת התשלום  ,10% -לתאריך  20בנובמבר .1628
ד .גמר חשבון עבור השטח והזמנת שירותים נוספים לתערוכה ,יתבצע לכל המאוחר עד ל 20-בנובמבר  ,1628במשרדי קבוצת
שטיר  -מחלקת הנה"ח.
 .3מחירון זה נערך בחודש דצמבר  1621והמארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירון ללא כל התראה מוקדמת.
המחירון החדש לא יחול על חברות אשר נרשמו ושילמו את דמי ההשתתפות לתערוכה.
מארגנים :קבוצת שטיר רח' טברסקי  21ת"א  01126טל 60-0010666 :פקסexpo@stier-group.com 60-0020100 :

 .4המחירים הנ"ל קבועים בש"ח ויוצמדו לעלייה במדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן
"המדד") ו/או לשער ( €להלן :שע"ח) ,וזאת אך ורק אם המדד ו/או שע"ח יעלו ב 0% -או יותר מהיום בו נערך מחירון זה.
 .5התשלום בעבור הפרשי מדד ו/או שע"ח יעשה  26ימים לפני פתיחת התערוכה (ראה פירוט לעיל).
 .6התארגנות מציגים בשטח התערוכה לא תתאפשר לפני גמר כל התשלומים במלואם .המארגנים לא יקבלו כל תשלום דחוי
לאחר  20.22.1628מציג אשר יתקל בקושי לשלם את יתרת החשבון עד לכניסה לשטח יחויב ב  1% -ריבית לחודש עבור כל
פיגור בתשלום וכן ישאיר כרטיס אשראי לביטחון התשלומים העתידיים .חשבונית תימסר כנגד גמר תשלום.
תנאי ההרשמה המלאים לתערוכה כוללים:
* עלון ותקנון התערוכה.
* טופס ההרשמה של קבוצת שטיר על כל תנאיו.
* קובץ "הנחיות למציג" אשר ישלח כ 10 -יום לפני פתיחת התערוכה ומתפרסם במלואו באתר קבוצת שטיר.
* עדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.
תכנית התערוכה ,מפות התערוכה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים.
אנא התעדכן באתר התערוכה .www.israfood.co.il
חסויות לתערוכה ולכנסים:
חסות פלטינום  -תגי מבקר (מוגבלת לחברה אחת)
 לוגו החברה על כל תגי המבקרים בתערוכה .אפקט חשיפה ומיתוג עצום .מבטיח הצגת שם ולוגו החברה למשך
כל ימי התערוכה.
 לוגו החברה בחזית ההזמנות לתערוכה *.
 לוגו החברה בכל מודעות הפרסום לתערוכה בעיתונות המקצועית והיומית.
 לוגו החברה בעמוד השער של קטלוג התערוכה.
 1 רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה.
 אפשרות למקם  1דיילות בכניסות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגנים.
 באנר החברה וקישור באתר התערוכה באינטרנט.
מחיר החסות  + ₪ 38,,,,.,, :מע"מ
חסות זהב (מוגבלת ל 5 -חברות)
 לוגו החברה בחזית ההזמנות לתערוכה *.
 לוגו החברה בכל מודעות הפרסום לתערוכה בעיתונות המקצועית והיומית.
 לוגו החברה בעמוד השער של קטלוג התערוכה.
 1 רול אפים גדולים בשטח ההרשמה לתערוכה.
 אפשרות למקם  1דיילות בכניסות או ביציאות מהמבנים על פי אפשרויות המארגנים.
 באנר החברה וקישור באתר התערוכה באינטרנט.
מחיר החסות  + ₪ 25,,,,.,, :מע"מ
חסויות לכנסים -מגוון אפשרויות למתן חסות לכנסים
 אפשרות למיתוג אולם הכנס.
 חסות על ארוחת צהריים או הפסקות הקפה.
 חסות על תיקי הכנס.
 חלוקת חומר פרסומי למשתתפי הכנסים
 חסות המותאמת לצרכי הלקוח.
נשמח לעמוד לרשותכם בפרטים נוספים.
חלוקת חומר פרסומי
עמדת חלוקת חומר פרסומי.
 2אדם  2 +שולחן  2 +רול אפ  -עד  2מ"ר.
 + ₪ 12,,,,מע"מ לחברה לא מציגה בתערוכה
מחיר החסות :
 + ₪ 8,,,,מע"מ לחברה מציגה בתערוכה
מחיר החסות :
חסות בהתאמה מיוחדת
קבוצת שטיר תיצור חבילת חסות המותאמת ליעדי וצרכי החברה .אם יש לך רעיון ,נשמח אם תיצור עמנו קשר ותשתף אותנו.
* כל האלמנטים המפורטים בתוכן החסויות אינם כוללים עלויות של הפקה ותפעול אלא רכש המדיה בלבד.
קבוצת שטיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ומגוון החסויות.
מתחמי תצוגה בתערוכה:
בשטח התערוכה הקצו המארגנים מספר אזורים עבור מתחמי תצוגה ייעודיים לקידום התעשייה .באזורים אלו ניתן לשכור שטחי
תצוגה אך ורק על פי תקנוני ונהלי המתחמים וניתן להציג אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר תואמים לתוכן המתחם .המארגנים
רשאים שלא לאשר השתתפות מציג על פי שיקול דעתם הבלעדי.
קטלוג התערוכה:
קטלוג התערוכה יופץ בכניסה לתערוכה במתכונת של חוברת עם אינדקס מציגים (הפרסום באינדקס ללא תשלום לחברות המציגות).
מארגנים :קבוצת שטיר רח' טברסקי  21ת"א  01126טל 60-0010666 :פקסexpo@stier-group.com 60-0020100 :

פרטים נוספים בקובץ "הנחיות למציג".
אתר התערוכהwww.israfood.co.il :
לאתר התערוכה הקבוע יתווספו  12יום לפני יום פתיחת התערוכה פרטים אודות המציגים ומידע ארגוני שוטף.
חברות המעוניינות לקיים ימי עיון/סמינרים:
קבוצת שטיר מקבלת בברכה יזמות לאירועים נוספים אשר יתרמו לתערוכה ו/או לציבור המבקרים .במידה וחברות מסחריות
מעוניינות לקיים ימי עיון/סמינרים וכד' ,ניתן לפנות למחלקת הכנסים conventions@stier-group.com :או בפקס60-0020100 :
עם תכנית ראשונית והצעה ,לא יאוחר מה 10 -ביוני .2018
תכנית הכנסים המפורטת תפורסם באתר התערוכה.
*תכנית הכנסים נתונה לשינויים.
** המארגנים אינם מתחייבים לאשר כל הצעה לכנס.
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