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נספח הנחיות למציג
. " באילת 2022חשמל ואנרגיהכינוס השנתי של ההתאגדות "התבתערוככםהשתתפות עלכםלמודיםאנו

:הבאיםלשירותיםזכאיםהנכםההסכםפיעל
ע"פי המסומן במפות. שטח תצוגהקבלת .1
)כולל לוגו( ומי הכנסכנס ובפרס באתר הציון שם החברה .2
ההתאגדות האינטרנט של מתמשך של שם החברה )כולל לוגו( באתר ציון .3
פרסום פרופיל החברה בחוברת הכינוס .4
בפביליון LED-על מסך ההקרנת לוגו החברה  .5

הכללים למימוש השירותים הנ"ל מובאים להלן. 

תצוגהשטח
תצוגהכללי
 .מקצועיותוחוברותקטלוגיםחלוקתנה,ותוכחומרהמוצרית, פעילותחומיצגתהלכלוליכולההתצוגה. א
.  מטר2מטר רוחב, ועומק של  3הן אחתתצוגה עמדתשלברוטומידות. ב
לשקע ישראלי רגיל.  וחיבורכסאותשני , 'מX0.45 1.70בגודל שולחןמציגהלרשותיעמודח התצוגהבשט. ג
השטח ממידותתחרוגנהלאהתצוגהמתקןמידותדה.י לע שיוכן התצוגבמתקןכל חברה רשאית להציג. ד

.כםלרשותשהועמד 
גבלות גובה. להשימו לב ציג בתערוכה.משנקבע בפנייה לגובהפי הללבנות יש  .ה
התצוגדיצ. ו מתקן  שי  השכנים,  המציגאלים  פונה,  ובמידת  בתצוגמויפגלא ,ים אסתטייו  יהים  ת השכנים, 

. יכוסו בבדהצורך 
מות. האולקירותעלדיצדדודבקהצמיד לאומסמרים לתקועראיסו חל.ז
. מעמד י"עשלכםעיצוביפתרוןיש להשתמש ב-ה מהתקראחרפריטאושילוטלתלותאפשרותאין. ח
כולל מפרטכלכלית  החברה  ללהעביריש.  הבטיחותכללי יפ "עמותקן להיות ייבחלהדגמות המשמשציוד .ט

.רוקציהקונסטמהנדסלאישורומשקלגודל
.מהחברה הכלכליתובכתבמראש באישוראלאר  אח לגורםממנוחלק ואהתצוגהשטחאתלהעביר אין. י

חלוקת אתלשנות הו, כלשמציג לשהוקצב השטחאתלשנותהזכות אתלעצמהשומרת החברה הכלכלית. יא
גלל בהדבריידרש אם-אחר למקום להעבירה אוהתערוכהמועדאת לדחות ,התערוכהבמפת השטח

.מראשצפויותבלתי ותסיב
ות שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר הצגת מוצגים הגורמים לדעתה למטרד. ההתאגד. יב
את הנזק. מציג שיגרום לנזק בתערוכה יחוייב לכסות . יג

ינה של ציוד פריקה וטע
חניון  דרך הלצורך פריקה או טעינה של ציוד לתערוכה ניתן להיכנס

ד. את הציו מיד לאחר סיום הפריקה / טעינה יש לפנות את הרכב כדי לאפשר גם לאחרים לפרוק  
. יוד. לא ניתן יהיה לקבל במקוםנא לדאוג לעגלה להובלת הצ

. החברה הכלכליתול  מא שגרתי נדרש תיאום מראש צרכים מיוחדים בנושאי חשמל וציוד מיוחד, כבד או ל 
לא תתאפשר הכנסת ציוד בשעות שמתקיימים מושבי הכינוס. 

העמד וקישוט  עיצוב  וממנה,  התצוגה  לעמדת  המוצגים  יבוצעהובלת  בה  חשבונם,  ועל  המציגים  ע"י  התאם  ו 
מארגנים, כך שלא יכבידו על דרכי המעבר או תצוגות סמוכות. הלהנחיות 

בונים את תצוגתם בעצמם או בעזרת מעצב חייבים לדאוג שהצד הפונה למציג שלידם  מציגים ה
יהיה אסתטי ולא יפגום בתצוגה של שכנו. 

לפ התערוכה  בשטח  להימצא  המוצגים  כל  פתיח על  ציני  להוציא  או  להכניס  אין  בשעות  תה,  מוצגים  או  וד 
שהתערוכה פתוחה לקהל. 

.התערוכהות שעכל  לאורךזמינהתהיהוחמהקרהשתייה

ם שהינ נותמלו המיבמתחהתערוכה מתקיימת.אין להכניס מוצרי מזון למקום )פרט לסוכריות מחברה כשרה ומוכרת(
לקבלת אישור  לגבי כל כיבודתחברה המארגנ + תעודת כשרות ל ל פירוטש להעביר בקשתכם כולות ויכשריםשומר 

.ללא הנ"ל לא תורשה הכנסת כיבוד.מהמלון



03-6134117פקס: ,03-6134116טל': ,5252141, רמת גן , מיקוד: 1896, ת.ד. 3מען : בית ש.א.פ, היצירה  
www.electricity2021.comאתר הכינוס: www.seeei.org.ilר : כתובת אתnissim@seeei.co.ilדוא"ל:  

ה לשטחי התערוכה תתאפשר אך ורק באמצעות תגי המשתתף. הכניס
יש להקפיד לענוד את תגי המשתתף על מנת שהסדרנים והדיילות יוכלו לזהות אתכם. 

וחביוםתתקייםהכינוס  משתתפי  עבור קלהצהרייםארוחת  מתחב09-10מישי  רביעי  בתוך  מי  נובמבר 
רק למשתתפי הכינוס בעלי תג משתתף. כניסה לארוחת  כניסה לארוחת צהריים במלון הרודס תהיה.התערוכה

. שמירה בשטלקו למשתתפי מיזוג אוויר בלבד בזמן ההרשמהו צהריים במלון דן תהיה רק עם שוברים שיח

לוודא   הציוד  יש  כל  של  צוואיסוף  של  הגעתו  יהיה  טרם  לא  בשטח  שיישאר  ציוד  או  פרסומי  חומר  הפירוק.  ת 
באחריות המארגנים.  

מראש. לא נוכל  קשת להשאיר חומר לפני או אחרי הכנס במחסני המלון המארח מתבקשת לתאם זאת חברה המב 
שארת חומר ללא תיאום מראש. הלאפשר

שמירה 
אחריות לאובדן או לנזק.  הקמה(, אך ללא כל וגה )כולל בליל הלה כללית במתחם התצ המארגנים יספקו שמירת לי 

ביטוח 
את  ל אחריותה הבלעדית בלבד. לאור זאת על החברה המציגה לבטח חברה המציגה בתערוכה עושה זאת ע 

. הסיבמכל הפועלים בשמה, והמבקרים בתצוגתה, נגד כל סיכון, אבדן ונזק, עצמה, רכושה,

ניקיון 
ים והשטחים הציבוריים. כל מציג חייב לדאוג לניקיון העמדה/שטח שלו. ים לניקיון המעברארגני התערוכה אחראמ

סדר
דרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה על ידי הפעלת ציוד קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות  המציגים נ

ושילוט החורגים מתחום העמדה שלהם. 

חניה
מותרים בלבד.  ת במגרשי החניה היות/רכב הובלה מותרחניה של כלי רכב/משא

שונות 
לוגו(   )כולל  החברה  שם  של  מתמשך  לציון  ש יוכנס  האינטרנט  וההתאגדותאתרי  הכינוס  קבלת  ל  לאחר 

ההתחייבות ויהיה עד לתחילת הכינוס הבא, כולל קישור לאתר המציג. 
.Wordעביר בקובץ  מלל הפרופיל יש לה אתמילים.200יכלול עד פרסום פרופיל החברה בחוברת הכינוס 

רך. ההתאגדות והחברה המארגנת שומרות לעצמן את הזכות לערוך את המלל מטעמי לשון ואו
חברה מציגה תוכל לרשום את עובדיה לכינוס בעלות של חברי ההתאגדות. 

שסוכמולהזכירכם, לתנאים  בהתאם  בתערוכה  ההשתתפות  עבור  התשלומים  כל  את   להסדיר  מול  יש 
. התאגדות השל  החברה הכלכלית

.מעת לעתכםיאליישלחסידורים בדברנוסףידעמ

,רבבכבוד

חשמל מהנדסיתהתאגדו החברה הכלכלית של 


