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  2019 ואנרגיה חשמלכינוס של ת בתערוכ הצגה
 אנרגיה בישראל מהנדסי מיזוג האוויר וה 

 ואנרגיה , מיזוגלקהיליית הנדסת חשמלחשיפה 
"חשמל  כינוס במסגרת ,בארץבתערוכה המרכזית  להשתתףמוזמנות אנרגיה ו מיזוג אויר, איוורורבתחום  חברות

מרכזי האירוע ה הינוזה י מסורתכינוס באילת.  דן ןבמלו, 2019בנובמבר  6–7 וחמישי רביעי בימים "2019גיה נרוא
בפיתוח, בתכנון, בהקמה, בתפעול העוסקים אנשי מקצוע  1,520השתתפו בכינוס  2018בשנת  .בתחום העוסקיםשל 

 ואנשי אקדמיה.ממשלה המשרדי רשויות ובב ובתחזוקת  מערכות חשמל, אנרגיה, תקשורת ובקרה, מקבלי החלטות
קמות ביום שלישי החמישי, ובימים רביעי  מבקריםהתערוכה פתוחה ל .250עלה על  HVACמספר המשתתפים במסלול 

 .אחרי נעילת התערוכה ופירוק ביום חמישי בערב

לפגישת , רךהמפורטים בהמשך לחשיפה מירבית לקהל לקוחות רלוונטי עבו תצוגהאת אחד ממסלולי ה ונצל
 ולחיזוק תדמית החברה שלך.  ,קוחותלקוחות פוטנציאליים באווירה רגועה, לשימור ל

 ת:וכולל התצוגהמתחם ב" זהב"ו "כסף" מסוג חבילות תצוגה
  ובפרסומי הכינוס. , באתר האירועהתוכניתבחוברת  חבילה,בהתאם ל ,כמשתתפת בתערוכהלוגו) וציון שם החברה ( .א
 .שנרכשה תצוגהה התואם לחבילתבגודל  רת הכינוסובבחפרסום פרופיל החברה  .ב
 .החברה באירועים מרכזיים של הכינוס לוגוהקרנת  .ג
לכלול הצגת תחומי פעילות,  ניתן .ולמועד ההזמנה תצוגהה חבילתקבע בהתאם לנ תערוכההמציגים בקום ימ .ד

 . וכו' קטלוגים וחוברות מקצועיות לחלקמוצרי חומרה ותוכנה ו
 , כל הקודם זוכה.תסדר קבלת ההתחייבוו תצוגהה חבילתי לפ -קום יבחירת מ

 ).קול קורא ואישור וועדת התוכניתתנאי הלבאחד המושבים (בכפוף  כם הרצאה מקצועית על ידי נציג .ה
 של מלון דן אילת:  BLUEבפואיה תצוגההעלות 

חבילת 
 תצוגה תעמד עלות חבילת התצוגה תצוגה

 מ') 2מ', עומק  3 (רוחב

 שטח פרסום
 כינוסברת החוב

 )A5(על עמוד 
תערוכה לעובדי לתגי כניסה 

 ללא עלות - חברהה

, במיקום מתואם עם עמדה מע"מ+  ₪ 17,000 כסף
 תערוכהועדת ה

עמוד  1/3עד  1/4
 2  למידע שיימסרבכפוף 

במקום מתואם  ,שתי עמדות מע"מ+  ₪ 34,000 זהב
 עם ועדת התערוכה

 A5עמוד  1/2
 4 בכפוף למידע שיימסר

 מע"מ+  ₪ 9.500 לחןוש
 מ' X 0.7  1.8במידות שולחן 
 של המלון

עמוד  1/3עד  1/4
 2  בכפוף למידע שיימסר

 

  מעלות השטחים שיוזמנו על ידן.הנחה  15% –זכאיות ל  שנים לפחות,  3עם ותק של  תוחברות תאגידי
 .www.electricity2019.com    באתר הכינוס מפורסמתכנית מערך התערוכה ת

 .מיקוםנודה על התחייבותך בהקדם כדי להבטיח , השתתפותכם בתצוגהבדיקת על  תודה
 

 איל ניבמהנדס 
 תערוכת מיזוג אוויר ועדתיו"ר 

 .יםמי: המעוניינים בשטחי תצוגה במלון הרודס בוטיק ובפביליון מתבקשים להוריד מהאתר את הטפסים המתאהערה

 
 בהתאגדות לניסים קשקניתן לפנות  יה שתתעוררלקבלת פרטים נוספים וסיוע בכל בע

 nissim@seeei.co.il, דוא"ל: 6134117-03, פקס: 6134116-03בטלפון: 

החברה (כקובץ דיגיטלי ברזולוציה במקביל למשלוח ההתחייבות, יש להעביר את לוגו 
 tal@seeei.co.ilלטל ארבלי:  )מילים 200(עד  ופרופיל החברהגבוה) 

 של  20-ה הכינוס הבינלאומי השנתי
 התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה 

November 5-8, 2019, Eilat, Israel  
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 03-6134117פקס:  03-6134116, טל': 5252141, רמת גן , מיקוד: 1896, ת.ד. 3מען : בית ש.א.פ, היצירה 
 www.seeei.org.il :  כתובת אתר  .ilconissim@seeei.דוא"ל: 

   ניסים קשק: לכבוד

 1176134-03פקס':   nissim@seeei.co.ilמייל:  של התאגדות מהנדסי חשמל  החברה הכלכלית
 

  __________________________חברת אני הח"מ, מעוניין/ת בשם 

 .2019 נובמברל 6-7 בתאריכים באילת, תקיים תש 2019 ואנרגיה חשמלכינוס ב להשתתף בתערוכה
 :חבילה המסומנת בהמשךהעל פי במלון דן  ושרותים לתצוגה בהקצאת מקום םהננו מעונייני

 
 במלון דן  

 לתשלום התחייבות תצוגה עמדות  החביל
 מע"מ₪ +  17,000 עמדת תצוגה  כסף
 מע"מ₪ +  34,000 עמדות  2 זהב

 מע"מ₪ +    9,500 תצוגהשולחן   שולחן
 
 

 שטחים מספר 
 כמסומן במפה

   _____________ 

 
  עלותמה 15%ית להנחה של אזכו -שנים לפחות  3בעלת ותק של  חברתנו היא חברה תאגידית 

 
 שלא תבצע את התשלום, לא תורשה להשתתף בתצוגה.חברה  .22/9/19 –לתערוכה לא יאוחר מה  לבצע את התשלום יש

 
   5252141רמת גן, , 1896ת.ד. , 3 בית ש.א.פ. היצירה :כתובתל החברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמלבהמחאה לפקודת 

  _______ :בכרטיס אשראי: מסוג______  __CVV )3 רות בגב הכרטיס)ספ___________ :  

 ______ -_____ תוקף  ___________  -___________  -___________  -מספר ___________      

 שם בעל הכרטיס: ____________________  ת.ז: _____________________      

 ____________________חתימת בעל הכרטיס:       

  התאגדות מהנדסי חשמלברה הכלכלית של החחשבון בהעברה בנקאית ל  
 .194900/40, מס' חשבון: 851בבנק לאומי מס' סניף:      

 
 בברכה ,

 
 

________________________________________________                   _  _______________ 
 תאריך               ברהוחותמת חחתימה                   פרטי            שם משפחה            שם

 

החברה (קובץ דיגיטלי ברזולוציה במקביל למשלוח ההתחייבות, יש להעביר את לוגו 
 tal@seeei.co.ilלטל ארבלי:  מילים) 200(עד  ופרופיל החברה) הגבוה

  

 ___________מס' ח.פ. ______  _____, __________________ שם איש הקשר

  ובת להתקשרותכת

    טלפון להתקשרותמס' 

  מס' טלפון נייד

  מס' פקס

  1דואר אלקטרוני 

  2דואר אלקטרוני 
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