לכבוד מנהלי שיווק ,חברות ייעוץ ,מנכ"לים ועצמאיים,
אנו מתכבדים לבשר על תחילת ההכנות לכנס השנתי ה  38 -של האיגוד הישראלי לאיכות שיערך
ב  24-25-בנובמבר  , 2020ימים ג' -ד'  ,במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב .
אנו שמחים להזמינכם להשתתף ,לתמוך ולחשוף את חברתכם במהלך כנס חשוב זה.
האיגוד הישראלי לאיכות הוא מוסד ללא כוונת רווח הנמנה עם איגודי האיכות המובילים בעולם.
האיגוד מונה כיום כ 2,000 -מומחי איכות ,מהנדסים ,הנדסאים ,טכנאים ,רופאים ,מחנכים ומנהלים בכירים בתעשייה
ובשירותים העסקיים והציבוריים בישראל .וכ 100 -חברות מוסדיות ,מפעלים ומוסדות מהמובילים בתחומם בישראל.
אחת לשנה עורך האיגוד הישראלי לאיכות את הכנס השנתי בו משתתפים אנשי הבטחת איכות ,מנכ"לים ומהנדסים ,מקבלי
החלטות ממאות חברות בתעשייה וממגזרים מגוונים בהם מגזר הביטחון ,מזון ,רפואה ,נותני השירותים ,תוכנה והייטק.
בכנס הקרוב אנו מצפים למעל  1,500משתתפים בשני ימי הכנס ,וזו הזדמנות לחשיפה של מוצרים ושירותים של חברות
מסחריות ולמפגש בלתי אמצעי עם מנהלי איכות ויועצי איכות מתחומים שונים.
במסמך זה מפורטות אופציות החשיפה השונות ,הן במתן חסות והן בהשתתפות בתערוכה המקצועית
נשמח אם תבחרו להשתתף בכנס זה.
פרטים ומידע אודות הכנס מעודכנים באופן שוטף באתר הכנס בכתובתwww.quality2020.co.il :
בברכה,
ירון עוז
עוז הפקות -כנסים ואירועים

אופציות חשיפה לחברות מסחריות במתן חסות והשתתפות בתערוכה
הכנס השנתי ה 38 -של האיגוד הישראלי לאיכות
 + ₪ 90,000מע"מ

חסות ראשית
אופציה זו מאפשרת חשיפה מלאה ומוגברת וכוללת פרסום רחב כחברה שותפה של איגוד האיכות בכנס זה
התמיכה כוללת:
 oפרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס כ"חסות ראשית"
 oפרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס כ"חסות ראשית"
 oפרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס
 oשטח תצוגה מוגדל בגודל  10מ"ר ()2X5
 oארבעה כרטיסי כניסה למציגים בתערוכה כולל כיבוד וארוחת צהריים
 oכרטיסי כניסה נוספים (עד  4נוספים) לנציגי החברה בעלות מוזלת (לפי מחירון גמלאי חבר איגוד)
 oבאנר פרסומי בדף השער של אתר האינטרנט של הכנס (הכנת באנר באחריות החברה המציגה)
 oהקרנת לוגו של נותן החסות על גבי שקופית המסך שתוקרן בכל אולמות הכנס במהלך שני ימי הכנס
 oהכנסת פריט פרסומי לתיקי משתתפים (במידה ויחולק)
 oמודעת פרסומת של עמוד שלם בחוברת הכנס שתחולק למשתתפים ביום הכנס



מוגבל ל  2חברות
שטח הגדול מ  10מ"ר  ,במידת הצורך ,יתומחר בנפרד

חסות להרצאת מליאה

 + ₪ 15,000מע"מ

אופציה זו מאפשרת מתן חסות להרצאת מליאה שתועבר ע"י מרצה מרכזי באחת ממליאות הבוקר בהשתתפות כל משתתפי הכנס.
מתן החסות מותנה באישור ההרצאה ע"י ועדת הכנס
התמיכה כוללת:
 oפרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס.
 oפרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס.
 oפרסום לוגו החברה בסמוך לפרטי ההרצאה בחוברת הכנס
 oהקרנת לוגו של נותן החסות על גבי שקופית המסך בתחילת מושב המליאה
 oכרטיסי כניסה (עד  2נוספים) לנציגי החברה בעלות מוזלת (לפי מחירון גמלאי חבר איגוד)

חסות למושב דיונים מקצועי

 + ₪ 18,000מע"מ

אופציה זו מאפשרת מתן חסות לאחד ממושבי הכנס ,במידה ונושאי המושב משיקים לתחום עיסוקיה של החברה.
מתן החסות מותנה באישור ועדת הכנס
התמיכה כוללת:
 oפרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס
 oפרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס
 oאזכור שם החברה בתוכנית המדעית בסמוך לתוכנית המושב
 oאפשרות להכניס הרצאה אחת מטעם החברה במושב הרלוונטי (מותנה באישור ועדת הכנס)
 oהקרנת לוגו של נותן החסות על גבי שקופית המסך בתחילת המושב
 oכרטיסי כניסה (עד  2נוספים) לנציגי החברה בעלות מוזלת (לפי מחירון גמלאי חבר איגוד)
 oמודעת פרסומת של חצי עמוד בחוברת הכנס שתחולק למשתתפים ביום הכנס

תצוגה בתערוכה -דוכן סטנדרטי

 + ₪ 5,000מע"מ

אופציה זו מאפשרת הצבת שטח תצוגה ממותג (מיתוג באחריות החברה המציגה) חלוקת חומרים פרסומיים ,מפגש בלתי אמצעי עם משתתפי
הכנס ולקוחות פוטנציאלים.
התמיכה כוללת:
o
o
o
o
o
o
o

שטח תצוגה בגודל  6מ"ר ( , )2X3באזור התערוכה ,במהלך שני ימי הכנס
כולל שולחן ,מפה ,נקודת חשמל ושני כסאות
שני כרטיסי כניסה למציגים בתערוכה כולל כיבוד וארוחת צהריים
פרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס
פרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס וקישור לאתר האינטרנט של החברה
פרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס
אפשרות לקיים פעילות של "יריד תעסוקה" במסגרת שטח התצוגה הקיים



שטחים הגדולים מ  6מ"ר  ,במידת הצורך ,יתומחרו בנפרד
המחיר שלעיל כולל שטח תצוגה בלבד ,חברות המעוניינות בביתן מודולרי ממותג ,מוזמנות ליצור קשר עם חברת עוז הפקות לקבלת הצעת
מחיר מתאימה



תצוגה בתערוכה -שולחנות יועצים – מיועד ליועצים עצמאיים בלבד

 + ₪ 3,000מע"מ

אופציה זו מאפשרת מפגש עם לקוחות פוטנציאלים  ,חלוקת חומרים פרסומיים ופגישות עם קהל היעד.
מיועד ליועצים עצמאיים בלבד ולאחר אישור מפורש מחברת ההפקה
התמיכה כוללת:
 oשטח תצוגה בגודל  1.6מטר (כגודל שולחן תצוגה )  ,באזור התערוכה ,במהלך שני ימי הכנס
 oכולל שולחן ,מפה ,ושני כסאות  -ניתן להביא רולאפ אחד להצבה בשטח התצוגה
 oפרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס
 oפרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס
אופציה זו מיועדת ליועצים עצמאיים בלבד ואינה מיועדת לחברות או גופים מסחריים שונים.
על המציג בדוכן  /היועץ להירשם לכנס בהרשמה מוקדמת או רגילה על פי מחירון המופיע באתר הכנס

חסות לתיקי כנס
אופציה זו מאפשרת לחברה אחת למתג את תיקי הכנס שיחולקו למשתתפים
התמיכה כוללת:
 oהטבעת לוגו החברה בתיקי הכנס
 oהכנסת פריט פרסומי לתיקי משתתפים
 oפרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס
 oפרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס וקישור לאתר האינטרנט של החברה
 oפרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס


החסות בלעדית לחברה אחת בלבד .למען הסר ספק ,סוג תיקי הכנס יבחרו וירכשו ע"י ההפקה

 + ₪ 15,000מע"מ

 + ₪ 7,000מע"מ

חסות למחברות ועטים ממותגים
אופציה זו מאפשרת לחברה אחת ל חלק מחברות ועטים ממותגים למשתתפי הכנס במעמד הרישום
התמיכה כוללת:
 oהמחברות והעטים יופקו ע"י החברה התומכת ויחולקו לבאי הכנס באזור הקליטה והרישום לכנס
 oהובלות ושינוע לוגיסטי באחריות החברה התומכת
 oפרסום שם החברה ולוגו חברה בכל פרסומי הכנס
 oפרסום לוגו חברה באתר האינטרנט של הכנס וקישור לאתר האינטרנט של החברה
 oפרסום לוגו החברה בתוכנית הכיס שתחולק ביום הכנס


החסות בלעדית לחברה אחת בלבד.

אופציות חשיפה נוספות :
חסות לארוחת צהריים במהלך הכנס:




 + ₪ 5,000מע"מ

ניתן לתת חסות לארוחת צהריים אחת המהלך הכנס
יינתן קרדיט לחברה ע"י פרסום לוגו חברה באתר הכנס ,בפרסומי הכנס ובחוברת הכנס שתחולק למשתתפים
ניתן לחלק חומר פרסומי על שולחנות באולם הארוחה ולהציב מיתוג בכניסה לאולם (בתאום ואישור הפקה)

אינסרט לתיקי משתתפי ם

 + ₪ 3,500 / 1,500מע"מ

הכנסת פריט פרסומי אחד לתיקי המשתתפים (במידה ויחולקו) גודל מרבי  ,4Aמקסימום  8דפים .בכפוף לאישור הועדה המארגנת
 + ₪ 1,500מע"מ
חברות המציגות בתערוכה

 + ₪ 3,500מע"מ
חברות שאינן מציגות בתערוכה

הפריטים יועברו למזכירות הכנס ע"י באחריות החברה התומכת.

באנר פרסומי באתר הכנס וחוברת הכנס

 + ₪ 5,000 / 8,000מע"מ

ניתן לבחור באחת מבין האופציות הבאות (המחיר לאופציה אחת הוא  + ₪ 5,000מע"מ  ,לשתי האופציות  + ₪ 8,000מע"מ) :
 אופציה מס  : 1מודעת פרסומת של חצי עמוד בחוברת הכנס שתחולק למשתתפים ביום הכנס.
 אופציה מס  : 2באנר פרסומי בדף השער של אתר האינטרנט של הכנס (  12ס"מ *  4ס"מ)

טופס הזמנת חסות/שטחי תצוגה
פרטי החברה:
שם החברה _____________________________

מס' ע.מ \ ח.פ \ת.ז_____________________

כתובת ___________________________ עיר ___________________ מיקוד ______________
שם איש הקשר לתערוכה _____________________ תפקיד _____________ ___________
כתובת אתר( :לצורך קישור מאתר הכנס) __________________________ טלפון __________________
דואר אלקטרוני _____________________________
חבילות החסות לכינוס:
ברצוננו להשתתף במהלך ימי הכנס השנתי של האיגוד הישראלי ל איכות שיערך בתאריכים  24-25בנובמבר  ,2020בתל אביב.
השתתפותנו תבוצע במסגרת חבילת החסות /ההשתתפות הבאה:

חסות ראשית

בעלות של  + ₪ 90,000מע"מ

חסות להרצאת מליאה/מושב דיונים מקצועי

בעלות של  + ₪ 15,000/ 18,000מע"מ

תצוגה בתערוכה  -חברות

(שטח בגודל  2X3מטר)

בעלות של  + ₪ 5,000מע"מ

תצוגה בתערוכה  -יועצים (מיועד ליועצים פרטיים בלבד) (שולחן 1.65מטר)

בעלות של  + ₪ 3,000מע"מ

החסות לתיקי כנס

בעלות של  + ₪ 15,000מע"מ

החסות מחברות ועטים

בעלות של  + ₪ 7,000מע"מ

אחר________________________________ :
 אנו מסכימים לתנאי החסות ,לכללי התערוכה ולתנאי ההשתתפות כמפורט בנספח למסמך זה


אנו מסכימים לתנאי התשלום כדלהלן :כתנאי להשתתפות בתערוכה ושריון מקום יש להסדיר את התשלום במלואו
עד לתאריך .30.10.2020



אנו מאשרי ם שליחת חשבונית עסקה/חשבונית מס עם חתימה על הסכם זה כתנאי להשתתפות בתערוכה ושריון מקום.

תאריך ___________ שם המאשר ____________ חתימה וחותמת החברה ____________

נספח
תעריפים
 כל המחירים של חבילות החסות ושטחי התצוגה הינם בשקלים .על כל
המחירים יתווסף מע"מ כחוק.
 מספר תגי כניסה למשתתפי החברות מוגדרים במסגרת דמי החסות.
כניסת נציגים נוספים תעשה על בסיס דמי הרשמה לכנס
תנאי תשלום
 את התשלום במלואו יש להעביר לפקודת חברת עוז הפקות-כנסים
ואירועים בע"מ .בתנאי תשלום של שוטף  30 +מיום הנפקת
החשבונית  /חשבון העסקה .
 חסויות ראשיות יתבקשו לשלם מקדמה על סך  50%עם הזמנת החסות
 ניתן להעביר את התשלום בדרכים הבאות:
 oהמחאה  :לפקודת 'עוז הפקות -כנסים ואירועים בע"מ ' לכתובת:
ת.ד  15438מושב בית זית ד.נ הרי יהודה
 oהעברה בנקאית :לחשבון  400405בבנק פועלים ( )12סניף 448
.לפקודת 'עוז הפקות -כנסים ואירועים בע"מ '
הערה:
 מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יעשה לפי סדר קבלת "טופס הזמנת
חסות/שטחי תצוגה " חתום למשרדי עוז הפקות
ביטול השתתפות
 הודעות ביטול יתקבלו בכתב בלבד .החזר למציג יבוצע בתנאי מפורש
שהשטח המבוטל הושכר למציג אחר
 הודעות שיתקבלו עד תאריך  15.9.2019יוחזרו למציג 90%
מהסכום.
 הודעות שיתקבלו עד תאריך  15.10.2019יוחזרו למציג 75%
מהסכום.
 לאחר תאריך זה יוחזרו למציג  50%מהסכום.

הרשמה
 המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא את טופס הזמנת חסות/שטחי
תצוגה
 לאחר קבלת הטופס החתום ,תועבר מפה לנציג החברה לצורך בחירת
מיקום הדוכן .בחירת המיקום בשיטת כל הקודם זוכה במגבלת סוג
החסות .
 לאחר קבלת הטופס החתום במשרדי עוז הפקות תונפק חשבונית /
חשבון עסקה לתשלום .

כללי תצוגה
 הקמות ופירוקים של דוכני התצוגה יתבצעו בהתאם ללוחות זמנים שיופצו
על ידי ההפקה לפני הכנס
 המציג מתחייב לא לחרוג מהשטח שהוקצה לו ולהישמע להוראות
ההפקה בכל הקשור להקצאת שטחי התצוגה.
 מציג הבונה את תצוגתו בעזרת מעצב .חייב למסור את תכנית העיצוב
לאישור המארגנים חודש לפני התערוכה.
 במידה והחברה המציגה מעוניינת להביא אמצעי תצוגה מיוחדים ,יש
לתאם ולקבל אישור מראש.
 חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את חלוקת שטחי התצוגה
ו/או להעביר חברות משטח אחד לאחר על פי שיקול דעתה.
 החברה המציגה תוכל לחלק חומר פרסומי לבאי הכנס ,כל עוד חלוקת
החומר מתבצעת מתוך שטח התצוגה בלבד.
 המציג מתחייב שלא לפגוע או להשתמש בקירות האולם ובמתקניו ללא
אישור או בצורה שתסב לו נזק .המציג מופקד על שלמות הציוד שהוא
מקבל מההפקה .כל נזק או אובדן של ציוד ישולם ע"י המציג בשלמות
ובמזומן .כמו כן אחראי המציג לניקיון בסביבתו כולל הוצאת מוצרי
אריזה מחוץ לאולם.
שמירה
 שמירה כללית בשעות שהתערוכה סגורה לקהל ,תסופק ע"י המארגנים,
אולם ללא אחריות לאבדן או לנזק.
ביטוח ואחריות לנזקים
 חברה המציגה בתערוכה תהיה אחראית על רכושה ,ציודה ,עובדיה
והפועלים בשמה ,נגד כל סיכון ,אובדן ונזק ,תהא סיבתו אשר תהא.
 החברה המציגה תישא באחריות כלפי נזקים שיגרמו לאדם או לרכוש
במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילות הקשורה לדוכן התצוגה לרבות
הדגמות  ,שימוש בציוד המוצג .וכן נזקים שיגרמו בתהליך ההקמה או
הפירוק של הדוכן
שונות
 למארגני הכינוס הזכות לקבל או לדחות הצעות לחסות או בקשות לשטחי
תערוכה
 למארגני הכינוס הזכות לשנות את שטח רצפת התערוכה במידה ויתברר
כי השינוי יועיל לתערוכה ולכינוס

