הנדון :חוזר לחסות לכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות בישראל
ספטמבר  2020ביתן  2אקספו תל אביב
שותפים יקרים ,
אנו מזמינים אתכם גם השנה לקחת חלק ולהיות חלק מהצלחת הכנס ה  12לבניה ולתשתיות ובכך
לקדם את איכות הבניה ואת מעמד המהנדס בישראל. .
על הכנס
הכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות אשר ייערך בין התאריכים  9-10בספטמבר בביתן  2באקספו בתל
אביב .הכנס הינו הכנס המקצועי והחברתי הגדול בתחומו בישראל מזה כשני עשורים.
בכנס צפויים להשתתף כ  3,000מהנדסים ,בכירים ממשרדי ממשלה והשלטון המקומי ,אדריכלים,
יזמים ,קבלנים ,אנשי אקדמיה ,ספקי תשומות הבניה ועוד.
האירוע זוכה לחשיפה רחבה בתקשורת וברשתות חברתיות ומחולל שיח מקצועי רחב שמשפיע על
התחומי ההנדסה בישראל במהלך כל ימות השנה.
הכנס ירכז תחת קורת גג אחת את כלל תחומי ההנדסה האזרחית ומשתתפיו ייהנו במשך יומיים מכ
 100הרצאות ופנלים מקצועיים.
השנה ,יתמקד הכנס בהיערכות ענף הבנייה והתשתיות בעיצוב פני העתיד ובמציאת מענה לאתגרים
העומדים לפתחנו בעשורים הקרובים .זאת ,באמצעות מתן במה לחדשנות וליצירתיות בחשיבה
ובכלים העומדים לרשות הענף בישראל.
במסגרת מתן החסות תזכו לחשיפה בפני מקבלי ההחלטות בענף ,ולפרסום בתפוצה דיגיטלית
ואינטרנטית ,ברשתות ובמדיה החברתית ,אשר תישלח למעלה מ 14,000 -רשומות
על איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות
איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות הינו איגוד מקצועי ללא מטרות רווח ,המייצג את המהנדסים
האזרחים בישראל ומונה למעלה מ  5000חברים .מטרתו ,קידום מקצוע ההנדסה האזרחית ואיכות
הבניה ומעמד המהנדס האזרחי בישראל.
מאז היווסדו לפני  22שנים ,הוביל האיגוד לשורה של הישגים שתרמו להתפתחות ענפי הבנייה
והתשתיות .האיגוד מקדם את התחומים עליו הוא אמון באמצעות מגוון של פעילויות ,בכללן פיתוח
וקידום של ידע מקצועי ,פעילות מול מקבלי החלטות ברמה הארצית והמקומית ,ייזום של פעילות
תקשורתית ועוד.
•
•
•

לפניכם האפשרויות למתן חסות (המחירים המופיעים כוללים מע"מ).
לביצוע הזמנת חסות יש למלא את הטופס המופיע בסיום החוזר ולשלוח את הטופס המלא
ואת לוגו חברתכם בפורמט וקטורי (CONVERTED TO OUTLINE – IND \ AI \ PDF
 OR PATHבלבד) להנהלת הכנס.
אופציות שנמכרו יסומנו בהתאם -

חסויות ראשיות בסך – ₪ 125,000
במסגרת חסות ראשית זכאית חברתכם לכל הרשום מטה:
•
•
•
•
•

לוגו המציין חסות של חברתכם כחסות ראשית על גבי כל השלטים הפרסומים של הכנס.
לוגו המציין חסות של חברתכם בכל הפרסומיים והדיוור של האיגוד לקראת הכנס.
קבלת שטח פרסום באתר האיגוד באינדקס החברות לשנה.
 5הזמנות לכנס לגורמים בכירים מחברתכם (לבחירתכם).
באנר בגודל  1*3תלוי בחלל התערוכה

ובנוסף :אחת מהאופציות הבאות:
אופציה א' (עד  5נותני חסות)
•

קיר ממותג עם שמשונית מודפסת ממותגת מחוץ לרישום ,בשביל המוביל לכניסה לאירוע,
רוחב  3מטר גובה  3מטר (הפקת אלמנט באחריות חברת ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס
בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ב' (עד  3נותני חסות)
•

קוליסה ממותגת בבינוי ברזל בכניסה למתחם הכנס ,בין עמדות הרישום לבין הכניסה
לתערוכה ,עם לוגו חברתכם  -רוחב  3מטר גובה  1מטר (הפקת אלמנט באחריות חברת
ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן החסות) –
ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ג' (עד  2נותני חסות)
•

דגל סיני ממותג עם תורן מחוץ לרישום – בשביל המוביל לכניסה לאירוע ,רוחב  0.8מטר
גובה  3מטר –  4יח' לכל חסות ,צד אחד של הדגל ימותג במיתוג החסות והצד השני ימותג
במיתוג הכנס (הפקת אלמנט באחריות חברת ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות
וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ד' (נותן חסות יחיד)
•

דובר מטעם נותן חסות במליאה הראשית למשך  5דקות או לחלופין השתתפות בפאנל
המקצועי עפ"י שיקול ועדת ההיגוי של הכנס.

אופציה ה' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג כיסוי גב לכיסאות מליאה ראשית (הפקה ,משלוח ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות,
כיסוי הכיסאות באחריות חברת ההפקה ללא עלות נוספת -מינימום  1,500יחידות .ניתן
להפיק את הכיסוי לטובת נותן החסות בעלות נוספת) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ו' (נותן חסות יחיד)

•

מיתוג שרוכים לתגים של באי הכנס (הפקה ,משלוח ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות –
הפקת השרוך ועיצוב גרפי על פי דרישת חברת ההפקה ,מינימום  3,000יחידות) – ראו
הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ז' (נותן חסות יחיד)

•

מיתוג שער הכניסה בכניסה למתחם הביתן  -מיתוג לוגו נותן החסות על עמודי השער בשני
ציידי השער (על כל הדפנות) קושרת השער ממותג בעיצוב הכנס (הפקת אלמנט באחריות
חברת ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן
החסות)

אופציה ח' (נותן חסות יחיד)
•

רצפה אינטראקטיבית בכניסה למתחם ההתכנסות  -הפקת האלמנט באחריות ההפקה,
גרפיקה לאלמנט באחריות החסות ובהתאם להנחיות הפקה

חסות פלטינה בסך – ₪ 100,000
במסגרת חסות פלטינה זה זכאית חברתכם לכל הרשום מטה:
•
•
•
•

לוגו המציין חסות של חברתכם על גבי כל השלטים הפרסומים של הכנס.
לוגו המציין חסות של חברתכם בכל הפרסומיים והדיוור של האיגוד לקראת הכנס.
קבלת שטח פרסום באתר האיגוד באינדקס החברות לשנה.
 4הזמנות לכנס לגורם בכיר מחברתכם (לבחירתכם).
ובנוסף אחת מהאופציות הבאות:

אופציה א' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג תגי המשתתפים בכנס (עיצוב והפקה באחריות חברת ההפקה  -לוגו נותן החסות יוצג
על תגי המשתתפים בשיתוף לוגו כנס האיגוד ועפ"י החלטת מארגני הכנס בלבד! מינימום
 3,000יחידות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ב' (עד  15נותנים חסות)
•

סרטון תדמית עד אורך של  2דקות (ללא סאונד) שירוץ על גבי מסך מרכזי .ההקרנה
במתחם התערוכה במהלך הכנס ,לפני תחילת האירוע ובהפסקה עפ"י החלטה ושיקול דעת
הפקת האירוע וזמינות האירוע (אספקה והפקת הסרטון באחריות נותן החסות בהתאם
להנחיות מחברת ההפקה) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ג' (עד  9נותנים חסות)
•

 3באנרים ממותגים על ווילונות העיטוף בגודל  1*3כל יחידה (הפקת אלמנט באחריות חברת
ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן החסות) –
ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ד' (עד  3נותנים חסות)

•

הקרנת גובו עגול ממותג באזור ההתכנסות/תערוכה – הקרנה בלבן על רקע שחור (הפקת
אלמנט באחריות חברת ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה
באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ה' (עד  3נותני חסות)
• מיתוג עמודים באזור התערוכה (הפקת אלמנט באחריות חברת ההפקה ובכפוף לאישור
מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,גרפיקה באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת
חסויות.

חסות זהב בסך – ₪ 75,000
במסגרת חסות זהב זה זכאית חברתכם לכל הרשום מטה:
•
•
•
•

לוגו המציין חסות של חברתכם על גבי כל השלטים הפרסומים של הכנס.
לוגו המציין חסות של חברתכם בכל הפרסומיים והדיוור של האיגוד לקראת הכנס.
קבלת שטח פרסום באתר האיגוד באינדקס החברות לשנה.
 3הזמנות לכנס לגורמים בכירים מחברתכם (לבחירתכם).
ובנוסף אחת מהאופציות הבאות:

אופציה א' ( 3נותני חסות)
•

מיתוג  20יחידות פלייסמנטים מחומר  PVCעל שולחנות בר בפינות הישיבה במתחם
התערוכה לשני ימי הכנס (הפקת המוצר ע"י חברת ההפקה ,עיצוב גרפי באחריות חברת
נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ב' (עד  6נותני חסות)
•

הרצאה של  20דקות במושב מסחרי ,הבאת המרצה לטובת ההרצאה וההוצאות הנלוות הן
בגין לינה ,טיסה וכד' באחריות נותן החסות השתתפות בכנס בעבור המרצה ללא עלות
נוספת( .תוכן ההרצאה והמרצה נתון לאישור ועדת היגוי הכנס)

אופציה ג' (עד  5נותני חסות)
•

קוביות באזור ההתכנסות והתערוכה – יחידה  1לכל חסות – קובייה דו-מימדית תלויה
מהתקרה ברחבת התערוכה מידות :כ  1מ' על  1מ'  -נתלה מטראס (הפקת הקוביות
באחריות חברת ההפקה ובכפוף לאישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ,עיצוב גרפיקה
באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ד' (עד  2נותני חסות)

•

מיתוג כיסוי גב לכיסאות באולמות פיצול (הפקה ,משלוח ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות,
כיסוי הכיסאות באחריות חברת ההפקה ללא עלות נוספת -מינימום  200יחידות .ניתן להפיק
את הכיסוי לטובת נותן החסות בעלות נוספת) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ה' (עד  2נותני חסות)
• מיתוג כריות מושב של חברת נותן החסות (אספקה ומיתוג באחריות חברת הפקה ,עיצוב
גרפיקה באחריות נותן החסות  -עד  100יחידות בחלל פינות הישיבה עפ"י שיקול חברת
ההפקה ,בסיום האירוע הכריות יינתנו לנותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

חסות כסף בסך – ₪ 50,000
במסגרת חסות בסכום זה זכאית חברתכם לכל הרשום מטה:
• לוגו המציין חסות של חברתכם על גבי כל השלטים הפרסומים של הכנס.
• לוגו המציין חסות של חברתכם בכל הפרסומיים והדיוור של האיגוד לקראת הכנס.
• קבלת שטח פרסום באתר האיגוד באינדקס החברות לשנה.
•  2הזמנות לכנס לגורם בכיר מחברתכם (לבחירתכם).
ובנוסף אחת מהאופציות הבאות:
אופציה א' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג מטריות ממותגות של חברת נותן החסות (אספקה ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות
 מינימום  1,500יחידות .ניתן להפיק את הכיסוי לטובת נותן החסות בעלות נוספת) – ראוהדמיה במצגת חסויות.

אופציה ב' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג עמדת טעינת פלאפונים (הפקת המוצר ע"י חברת ההפקה ,עיצוב גרפי באחריות
חברת נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ג' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג כוסות חד פעמי לשתייה חמה לכנס בעמדות הקפה לאורך כל ימי הכנס (הפקה,
משלוח ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות ובתאום מול חברת ההפקה ,אספקה של מינימום
 10,000יחידות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ד' (נותן חסות יחיד)
•

מיתוג מפיות האירוע בכל ימי הכנס (הפקה ,משלוח ועיצוב גרפי באחריות נותן החסות,
בתאום עם חברת ההפקה ובאישור האיגוד כולל כמות נדרשת ,אספקה של מינימום 10,000
יחידות) – ראו הדמיה במצגת חסויות.

אופציה ה' ( 4נותני חסות)
• מיתוג  3יחידות שטיח מ PVC-בקוטר  1מטר ברחבת החיצונית בכניסה למתחם (הפקת
המוצר ע"י חברת ההפקה ,עיצוב גרפי באחריות חברת נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת
חסויות.

אופציה ו' (נותני חסות יחיד)
• מגבונים לחים ממותגים (מגבונים בודדים ארוזים) עם לוגו חברת נותן החסות ,יחולקו
בעמדות הכיבוד במתחם התערוכה –  1,000יחידות (אספקת באחריות חברת ההפקה,
עיצוב גרפי באחריות נותן החסות) – ראו הדמיה במצגת חסויות

חסות רגילה בסך – ₪ 25,000
במסגרת חסות בסכום זה זכאית חברתכם לכל הרשום מטה:
•
•
•
•

לוגו המציין חסות של חברתכם על גבי כל השלטים הפרסומים של הכנס.
לוגו המציין חסות של חברתכם בכל הפרסומיים והדיוור של האיגוד לקראת הכנס.
קבלת שטח פרסום באתר האיגוד באינדקס החברות לשנה.
הזמנה אחת לכנס לבכיר מחברתכם (לבחירתכם).

כמסורת האיגוד ,גם השנה הכנס ממשיך להיות ירוק יותר ולא ינפיק תיקי כנס.
נותני חסות רשאים להעמיד חומרי שיווק בדלפק שיוצב למטרה זו בלבד ליד עמדת הרישום
בכניסה לאירוע ,זאת בתיאום מראש עם חברת ההפקה של הכנס .שימו לב – לא ניתן
להעמיד נציגים לחלוקת חומרים אלה.
אנו מודים לכם על תשומת הלב ומקווה לשיתוף פעולה פורה.
בברכה,
מירב הרמתי
טל050-4025251 :
meirav@windman.co.il
מנהלת פרוייקטים

טופס הזמנת חסות בכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות

שם החברה בעברית_____________________________ :
שם החברה באנגלית____________________________ :
מספר ח.פ___________________________________:.
כתובת ______________________________________ :
פירוט חבילה

פריט חסות

מחיר (כולל מע"מ)

חסות ראשית

₪ 125,000

אופציה א  /ב  /ג /ד  /ה  /ו

חסות פלטינה

₪ 100,000

אופציה א  /ב  /ג /ד  /ה  /ו

חסות זהב

₪ 75,000

אופציה א  /ב  /ג /ד  /ה  /ו

חסות כסף

₪ 50,000

אופציה א  /ב  /ג /ד  /ה  /ו  /ז

חסות רגילה

₪ 25,000

√

אנו מסכימים לתנאי החסות כמפורט בחוזר לחסויות של הכנס.
הזמנת חסות:
הבקשה למתן חסות מתבצעת ע"י מילוי ושליחת טופס זה חתום לדוא״ל הרשום מטה בלבד.
ההשתתפות טעונה באישור של הנהלת האיגוד .הודעת אישור תשלח סופית בהקדם האפשרי,
ותהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות הכנס.
קבלת הזמנות לכניסה לכנס עבור בכיר/ים מחברתכם:
עם קבלת האישור הסופי מהנהלת האיגוד ,יש לפנות למזכירות הכנס לביצוע הרישום לכניסה
לכנס עבור הבכיר/ים מחברתכם ,כפי שמגיע לכם בפירוט החסות שבחרתם .שימו לב  -הכניסה
לכנס מותנת ברישום שמי פרטי בלבד.

תנאי תשלום:
התשלום בש"ח בלבד  -עלות החסות כוללת מע"מ על פי חוק.
ביטול השתתפות:
למבטלים את מתן החסות יוחזרו  25אחוז מעלות החסות.
הודעה על ביטול תשלח בכתב להנהלת הכנס במייל – עד  90יום לפני פתיחת הכנס .הודעת
ביטול אשר תתקבל בתוך תקופה של  89יום לפני פתיחת הכנס לא תזכה את המבטל בהחזר
כספי כלל.
חסות למוצרים או שירותים שיוזמנו מראש לא ניתן יהיה לבטל לאחר ההזמנה כגון :הזמנת
הקרנת סרטון ,שי לבאי הכנס ,דפוס וגרפיקה שונה ,תגי כנס ,הזמנות ביתנים וכד'.
בכל מקרה יחויב נותן החסות בעלות נוספת של  ₪ 2,000לפני מע"מ בגין טיפול כולל עלות
הוצ' הזמנת חבילת החסות.
במידה ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע מחמת הנחיה מפורשת של משרד הבריאות ,שהוטלה
לאחר רכישת החסות ובה נאסרה התכנסות בגלל נגיף הקורונה ,תינתן לחסות האפשרות
לביטול הרישום והשבת דמי החסות במלואם או אפשרות לקבלת זיכוי לכנס הבא.
הריני מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה:
שם מלא_______________________ :
תפקיד________________________:
טלפון נייד______________________:
דואר אלקטרוני_____________________________:
תאריך____________________ :
חתימת וחותמת הנציג________________ :

יש לשלוח טופס זה ואת לוגו חברתכם בפורמט וקטורי להנהלת החסויות:
מירב הרמתי
טל050-4025251 :
meirav@windman.co.il
info@windman.co.il

