הנדון :חוזר למציג בכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות
ספטמבר  2020ביתן  , 2אקספו תל אביב

חברות וחברים יקרים,

אני מתכבד להכריז על יציאתו לדרך של הכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות של איגוד
המהנדסים.
הכנס הינו הכנס המקצועי והחברתי הגדול ביותר בענף הבנייה והתשתיות אליו
צפויים להגיע כ  3,000מהנדסים ואנשי מקצוע מהמובילים בענף .בכנס יועברו
במשך יומיים כ 100-הרצאות מקצועיות בשבעה אולמות מקבילים במסגרתם
ייחשפו המשתתפים לחידושים בענף ,לטכנולוגיות חדשות ,לתהליכים ,לממשקים
בין הגורמים השונים ,לפרויקטים עתידים ועוד.
תערוכת המציגים הגדולה מאפשרת לחברות המשתתפות חשיפה לאנשי המקצוע
הרלוונטיים ביותר בענף הבנייה והתשתיות ומקנה פלטפורמה מקצועית ואיכותית
למוצרים ולטכנולוגיות המוצגות בה.

הכנס ה 12-אשר צפוי להיות גדול מקודמו ,יעסוק בחדשנות והיערכות הענף
לאתגרים שצופן לנו העתיד לצד תחומי הליבה בענף ההנדסה ,הבנייה והתשתיות.
איגוד המהנדסים אשר עוסק כל העת בקידום איכות המהנדסים ואיכות הבנייה שם
לעצמו מטרה להיות שותף פעיל ומוביל להיערכות נכונה למול האתגרים העתידיים
בענף לרבות הצורך בבניית כ  2מיליון יחידות דיור נוספות ותשתיות תואמות עד
לשנים .2040-2045

איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות רואה בכם שותפים מלאים לדרך ולאתגרים
הגדולים אשר נכונו לנו.
אני מזמין אתכם להציג בתערוכה הגדולה בענף ולקחת חלק פעיל בעיצוב העתיד
של כולנו.

ניפגש בכנס!
בברכה,
אמיר אלפרוביץ ,יו"ר הכנס

לוח זמנים ראשוני
יום ד –  9בספטמבר  – 08:00-16:00 – 2020היום הראשון של הכנס
יום ה –  10בספטמבר  – 08:00-16:00 – 2020היום השני של הכנס

זמני הקמות ופירוקים (שעות סופיות יקבעו לקראת מועד הכנס)
יום ג –  8בספטמבר  – 2020הקמות לכנס
יום ה –  11בספטמבר  – 2020פירוקים לכנס (החל מהשעה )17:00

סדר ההקמות ייקבע על פי לוחות זמנים שיוגדרו מראש ע"י חברת ההפקה,
 ,Windman Productions LTDולפי שיקולי הכנס.
לתשומת ליבכם:
 oלא תותר הכנסת ציוד ו/או חומרי פרסום (כולל כיבוד) ביום האירוע אלא
ביום ההקמות בלבד.
 oלא יתאפשר פירוק תצוגות ופינוי ציוד ללא אישור חברת ההפקה.
בעקבות ההצלחה בכנסים הקודמים ,גם הפעם החליט איגוד המהנדסים בשיתוף
חברת ההפקה ,לאפשר לחברות להגיע לביתנים מוכנים מראש בעלי מראה קל
יותר ,יוקרתי ומעוצב יותר .פורמט זה יסייע לחברות בכל מה שקשור בעיצוב הביתן
ויאפשר נראות מקצועית וחגיגית לכלל התערוכה.
שלב העיצוב וגרפיקה יעשה ע"י כל מציג מול חברת ההפקה – מחיר הביתן כולל
את הדפסת גרפיקה וריהוט כפי כמפורט בהמשך.
הגרפיקה עצמה באחריות החברה המציגה לפי הנחיות מחברת ההפקה.
באפשרותכם לשדרג את העיצוב המוצע בתוספת תשלום כמפורט בהמשך.

בעמוד הבא תוכלו למצוא את אפשרויות התצוגה בכנס.

אפשרויות תצוגה
באפשרותכם להשתתף כמציגים בתערוכה לפי אחד מהתנאים הבאים:

 .1ביתן תצוגה בנוי ע"י חברת ההפקה (הדמיות מצורפות בהמשך)
 oמבנה טראס עם שמשוניות ממותגות בגובה  2.65מטר.
 oהדפסת קיר אחורי (גרפיקה באחריות המציג לפי הוראות סגירה
שישלחו בהמשך ע"י חברת ההפקה).
לא כולל קירות צד – ניתן למתג את קירות הצד בתוספת תשלום
כפי מפורט בהמשך בטופס הזמנת שטח עבודה.
 oשולחן בר  2 +כסאות בר.
 oתאורה 2 :ספוטים לביתן.
 oנקודת חשמל 1 :שקע ישראלי רגיל.
 oשטיח לפי שטח הביתן (צבע לפי החלטת חברת ההפקה).
 oהמחיר כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה.
 oגרפיקה :יש להעביר לא יאוחר מתאריך  6.9.20בשעה 16:00
(עקב החגים) לידי חברת ההפקה.
 oיש להעביר לוגואים וקבצי גרפיקה וקטוריים בפורמט \ AI \ PDF
 CONVERTED TO OUTLINE OR PATH – INDבלבד.
 .2שטח תצוגה פתוח – בינוי באחריות המציג
 oשטח  12מ"ר על פי המיקום הנבחר במפת התערוכה
 oנקודת חשמל 1 :שקע ישראלי רגיל.
 oגובה בינוי הביתן לא יעלה על  3מטר.
 oהקמות תבוצענה לפי לוחות זמנים שיוחלטו ויופצו בסמוך למועד הכנס על ידי
חברת ההפקה.
 oאישור קונסטרוקציה על המבנה באחריות המציג.
 oכל הבינויים בכנס מחויבים בבדיקת מהנדס קונסטרוקציה ,לשם כך המציגים
בשטח פתוח נדרשים להעביר הדמיות ומפרט טכני מלא של ביתן התצוגה,
אל חברת  B-SAFEלגב' אתי אלימלך פסטרנק בטל'  03-5325575או
בדוא"ל . eti@b-safe.org
 oהעבודה בשטחי הכנס היא בכפוף נהלי עבודה לספקים בשטח האולם
שיופצו על ידי חברת ההפקה.

בחירת מיקום בתערוכה
ניתן לבחור את המיקום של הביתן בשלב הזמנת שטח תצוגה לפי הטופס המצורף
בהמשך ,בתיאום מול הנהלת התערוכה מטעם ההפקה בלבד ,ועל בסיס כל הקודם
זוכה.

תעריפים במכירה מוקדמת עד 30.6.20
בשל המצב ,ממשיכים במחירים המיוחדים!
ביתן תצוגה בנוי ע"י חברת ההפקה:
 oביתן  6מ"ר –  ₪ 16,500לפני מע"מ
 oביתן  8מ"ר –  ₪ 18,000לפני מע"מ.
 oביתן  12מ"ר –  ₪ 28,000לפני מע"מ.
ביתן תצוגה פתוח – בינוי באחריות המציג:
 oשטח  12מ"ר –  ₪ 28,000לפני מע"מ.
תעריפים במכירה רגילה החל מ:1.7.2020-

ביתן תצוגה בנוי ע"י חברת ההפקה:
 oביתן  6מ"ר –  ₪ 18,900לפני מע"מ.
 oביתן  8מ"ר –  ₪ 20,700לפני מע"מ.
 oביתן  12מ"ר –  ₪ 32,200לפני מע"מ.
ביתן תצוגה פתוח – בינוי באחריות המציג:
 oשטח  12מ"ר –  ₪ 32,200לפני מע"מ.
*במידה ולביתן שלכם דרושים מעל  12מ"ר יש לפנות למזכירות הכנס לקבלת
פרטים נוספים.

שימו לב
 oהמחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ.
 oעלויות הביתנים או שטח פתוח כוללים את מה שמפורט תחת "אפשרויות
תצוגה"  ,כולל כיבוד ושתיה בשני ימי הכנס – פרט לכרטיסי כניסה לכנס
וכרטיסי חניה המפורטים בהמשך.
 oעלות למטר לא בנוי (שטח תצוגה פתוח) הינו  ₪ 2,330לפני מע"מ במכירה
המוקדמת ,ו ₪ 2,685-לפני מע"מ במכירה הרגילה – מינימום  12מ"ר.
כרטיסי כניסה לכנס
o
o
o
o

ביתן  6מ"ר –  2כרטיסים דו-יומיים לנציגי הביתן ללא עלות.
ביתן  8מ"ר –  3כרטיסים דו-יומיים לנציגי הביתן ללא עלות.
ביתן  12מ"ר –  4כרטיסים דו-יומיים לנציגי הביתן ללא עלות.
כרטיסי כניסה נוספים ימכרו במחיר מיוחד למציגים בלבד של  ₪ 250כולל
מע"מ עבור כל יום של הכנס ,כלומר  ₪ 500כולל מע"מ עבור השתתפות
דו-יומית (עד  3כרטיסים ביום עבור נציגים הרלוונטיים לביתן בלבד).

 oאת פרטי הנציגים הרלוונטיים יש להעביר למזכירות הכנס לא יאוחר
מתאריך  6.9.20בשעה .16:00
 oניתן לרכוש כרטיסים נוספים דרך אתר הכנס.
חניה
o

o
o
o
o
o

כמות פתקי החניה המצוינת בהמשך ,יימסרו בסוף כל יום וצריכים לשמש
אתכם לכל שלושת הימים (הקמות ויומיים כנס) ,לא יינתנו כרטיסי חניה
חינמיים נוספים.
ביתן  6מ"ר– זכאים ל 2-מדבקות חניה חינמיים ( 6כרטיסים סה"כ)
ביתן  8מ"ר– זכאים ל 3-מדבקות חניה חינמיים ( 9כרטיסים סה"כ)
ביתן  12מ"ר– זכאים ל 4-מדבקות חניה חינמיים ( 12כרטיסים סה"כ)
קיימת אפשרות לרכוש במהלך שני ימי הכנס חניה מוזלת בעלות של 29
 ₪ליום.
במהלך יום ההקמות רכב מסחרי אינו מחויב בתשלום חניה לפי נהלי אקספו
תל אביב.

כללי תצוגה
o

o

o
o
o
o

הובלת המוצגים לתאי התצוגה ,כמו גם ציוד נלווה ,מזון ,שתיה וכו'  -תבוצע
ע"י המציגים ועל חשבונם ,בהתאם להנחיות המארגנים ,כך שלא יכבידו על
דרכי מעבר או תצוגות סמוכות.
לרשות כל המציגים קיים מחסן בקומת התערוכה שבו ניתן לאחסן ציוד
נלווה לביתן ,ואנשי תפעול שיסייעו בהובלות במהלך ימי הכנס – יש לעדכן
את חברת ההפקה מראש במידה ורוצים להשתמש במחסן ובאנשי
התפעול.
על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה ,ולא יאוחר משעה
 07:00בבוקר בשני ימי הכנס
אין להכניס או להוציא כל ציוד/כיבוד בימי פעילות הכנס.
מזון שיוגש בביתן מחויב בתעודת כשרות.
ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות.

הרשמה וכללי השתתפות
המעוניינים להשתתף כמציגים ,מתבקשים למלא "טופס הזמנת שטח תצוגה" אשר
מהווה חלק בלתי נפרד מתשקיף זה .ההשתתפות בתערוכה כפופה לאישור ועדת
התערוכה .ההודעה תשלח תוך כשבועיים מיום קבלת הטפסים אצל מארגני
התערוכה .החלטת הועדה תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת
התצוגה למטרות הכנס.
לרישום נציגי החברה ו/או להזמין שירותים נוספים בתוספת תשלום ,יש לפנות
למזכירות הכנס.

תנאי תשלום
התשלום יועבר לפקודת חברת ההפקה " "Windman Productions LTDבהתאם
לפרטים שיופיעו על גבי החשבונית.
מקדמה בגובה  50%מעלות הביתן תועבר תוך  10ימים ממעמד חתימת ההסכם.
היתרה בגובה  50%תשולם עד ה 1 -בספטמבר 2020 ,בהתאם לחשבונית.

ביטול השתתפות
מציגים שיבטלו את השתתפותם בתצוגה ובתנאי שהודעת הביטול תגיע בכתב אל
מזכירות הכנס עד ה 1-ביולי ,2020 ,יחויבו בדמי טיפול בסך  + ₪ 1,500מע"מ.
ביטולים שיתקבלו בכתב בין התאריכים  2.7.20-1.9.20יחויבו ב 50%-מערך
ההזמנה .על ביטולים לאחר ה 2-באוקטובר 2020 ,יחולו דמי ביטול בשיעור של
 100%מערך ההזמנה.
במידה ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע מחמת הנחיה מפורשת של משרד
הבריאות ,שהוטלה לאחר רכישת הביתן ,ובה נאסרה התכנסות בגלל נגיף הקורונה,
תינתן למציג האפשרות לביטול הרישום והשבת דמי הביתן במלואם או אפשרות
לקבלת זיכוי לכנס הבא.
שמירה
שמירה כללית בשעות שהתערוכה סגורה לקהל תסופק ע"י המארגנים ,אולם ללא
כל אחריות לאבדן ,גניבה או נזק.

ביטוח
חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר .לאור זאת
חייבת כל חברה המציגה בתערוכה לבטח את עצמה ,רכושה ,הפועלים בשמה,
המבקרים בתצוגתה ,או מציגים אחרים ,נגד כל סיכון ,אובדן ונזק ,מכל מין וסוג
שהוא ,תהא סיבתה אשר תהא .למען הסר ספק יובהר כי אין בהימנעות החברה
מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון,
אבדן וזנק ,יהא אשר יהא ,על חברת ההפקה של הכנס (או מי מטעמה) והיא לא
תישא בכל אחיות משפטית ו/או אחרת לכל סיכון ו/או נזק שייגרם לחברה ,למי
מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר.

סדר וניקיון
מארגני התערוכה אחראיים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים ברחבי הכנס.
כל מציג נדרש לדאוג לניקיון שטח הביתן שלו.
המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע"י הפעלת ציוד או-קולי ו/או
תצוגות ושילוט החורגים מתחום התא/שטח שלהם
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את השטח שיושכר לכל מציג ,לשנות
את חלוקת השטח שבמפת התערוכה ,לשנות את מועד התערוכה או להעבירה
למקום אחר ,אם יידרש הדבר בגלל סיבות בלתי צפויות מראש ואין בכך כדי להקנות
למציגים כל זכות לפיצוח או לסעד לעניין זה.

למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת
המארגנים.
מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלק ממנו ,לאחר .אלא אם קיבל לפני
כן הסכמה בכתב מהמארגנים.

נספחים
 .1טופס הזמנת שטח תצוגה.
 .2הדמיית ביתנים בנויים ע"י ההפקה.
 .3מפת התערוכה

נספח  - 1טופס הזמנת שטח תצוגה
בטרם מילוי הטופס ,יש לתאם את מיקום הביתן טלפונית עם מנהלת הכנס מטעם
איגוד המהנדסים – מירב הרמתי– המיקומים על בסיס כל הקודם זוכה .לאחר מכן
יש למלא ולשלוח את הטופס למנהלת הכנס במייל meirav@windman.co.il

פרטי חברה המעוניינת להציג ביתן בכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות:
שם החברה:
______________________________________________________________
_____
מספר ח.פ________________________:.
חותמת חברה______________________ :
שם איש הקשר__________________________ :
תפקיד_______________________________:
כתובת:
______________________________________________________________
________________
טלפון נייד____________________:
דואר אלקטרוני___________________________________:

נא לסמן את סוג התצוגה המבוקשת:
פירוט התצוגה המוזמנת

נא לסמן
V

מספר ביתן
מבוקש

ביתן תצוגה בנוי  6מ"ר
ביתן תצוגה בנוי  8מ"ר
ביתן תצוגה בנוי  12מ"ר
שטח תצוגה פתוח  12מ"ר

מחיר הביתן כולל את השירותים המפורטים תחת סעיף "אפשרויות תצוגה" בחוזר
למציג בכנס ה 12-לבנייה ולתשתיות.
חברות המעוניינות לקבל שירותים נוספים בתוספת תשלום סמלית ,מוזמנים לסמן זאת
בטבלה המצורפת בעמוד הבא.

כמות נציגי חברה שיעמדו בביתן במהלך ימי הכנס:
______________________________
שימו לב לפירוט המופיע תחת סעיף "כרטיסי כניסה לכנס"

*במידה ואתם מעוניינים שחברת ההפקה תספק את השירותים הבאים ,אנא סמנו x
בעמודה הימנית (השירותים ניתנים ליומיים של הכנס בלבד)
X

סוג שירות
מיתוג

הערות

מחיר

יחידות

הדפסת גרפיקה ע״ג קירות הצד של הביתן (עיצוב באחריות הלקוח).
נא סמן אפשרות אחת או יותר למיתוג קירות הצד:

מיתוג

קיר צד פנימי

1

₪ 180

מיתוג

שני קירות צד פנימיים

1

₪ 300

מיתוג

קיר צד חיצוני (לביתן פינתי בלבד)

1

₪ 180

אינטרנט

כמות היוזרים נספרת לפי הציוד הקיים,
כל מכשיר דורש יוזר נפרד.

 1יוזר

₪ 700

הקרנה

פלזמה ” 42על רגל  +מחשב

 1מסך +
 1מחשב

₪ 1,600

הקרנה

פלזמה ” 42על רגל

 1מסך

₪ 1,100

טכני

נקודת חשמל ישראלי

 1נקודה

₪ 200

טכני

תאורת שטיפה יעודית לביתן

 1נקודה

₪ 1,050

ריהוט

שולחן בר לבן

1

₪ 160

ריהוט

כסא בר לבן

1

₪ 95

***המחירים אינם כוללים מע"מ המחויב על פי חוק .
*** כל דבר שיגיע דרך המציג או ספק מטעמו ולא יוזמן ע"י ההפקה מחייב באישור
בכתב או במייל מטעם ההפקה
אנו מסכימים לתנאי התשלום ולכללי התצוגה וההשתתפות בכנס שפורטו במסמך זה:
שם מלא_____________________________:
תפקיד___________________________________:
חתימה______________________________:
חותמת החברה____________________________:
תאריך_______________________________ :

נספח  – 2הדמיות לביתנים בנויים ע"י חברת ההפקה
הדמיית  6מ"ר

הדמיית  8מ"ר

הדמיית  12מ"ר

נספח  – 3מפת התערוכה

