


'  כנסים ואירועים-עוז הפקות'חברת   
משיקה פלטפורמה אינטרנטית  
לארגון והפקת כנסים וירטואליים

הפלטפורמה כוללת מגוון פתרונות לקיום כנסים וירטואליים לרבות מערכות  

תקשורת בין משתתפי  , תוכנית כנס אינטראקטיבית, שידור הרצאות, רישום
..פתרונות חשיפה לחברות מסחריות ועוד, הכנס

Registration

Networking

Main stage 
- live

Exhibition 
& Sponsors

E-posters

Secretariat 
& support 



תקשורת וירטואלית בין משתתפי הכנס 

אחד  אטים 'למפגשים וצnetworkingכלי •
הוירטואליעל אחד בעולם 

חשבון אישי לכל משתתף    •
נציגי חברות  , מרצים, לרבות משתתפי כנס
חסות ומארגני הכנס

 onlineרשימת המשתתפים בכנס מוצגת  •
במרחב הכנס הוירטואלי

Networking 
&Virtual Meetings

מערכת רישום משתתפים אינטרנטית

גמישה ופשוטה, הרשמה אינטרנטית קלה•
הטמעה של מערכת סליקה וגביית  •

תשלומים מאובטחת
מילוי כרטיס משתתף אישי והצטרפות  •

מיידית לכנס הוירטואלי
On-Line 

Registration System



Agenda-תוכנית הכנס 

תוכנית כנס אינטראקטיבית משולבת עם •
הצגה ויזואלית של פרטי המרצים

אפשרות ליצירת קשר עם המרצה לפני •
ובמהלך ההרצאה

outlookהוספת ההרצאות ליומן אישי ב•
Virtual Agenda

Main stage &

Live broadcasting

שידור והקרנת הרצאות

או בהקלטה מראש  LIVEהרצאות ב שידור •
מהמליאה הווירטואלית

אפשרות לשידור הרצאות במושבים •
(parallel sessions)מקבילים 

אטים למרצה'צ/שילוב מנגנון שאלות•
ניתן לספק שירותי צילום ברמת אולפן כולל צילום •

פאנלים מקצועיים
כל ההרצאות זמינות לצפייה גם לאחר הכנס•



תערוכת חברות וירטואליות וחשיפה  
לחברות חסות  

פתרונות חשיפה דיפרנציאלים לחברות •
חסות במרחב הכנס

 virtual)תערוכת חברות וירטואלית •
booths) 

מציגה      עמוד תכנים ייחודי לכל חברה •
פרטי חברה , סרטונים, תמונות, כולל טקסטים)

(ומוצרים

הצגת פרופילים של נציגי החברה התומכת •
לידיםומנגנון איסוף 

ניתן לספק שירותי גיוס חסויות בהתאם לצורך•

Exhibition & 
Sponsors

תערוכת פוסטרים דיגיטאלית

מערכת אינטרנטית להעלאת תקצירים•
מנגנוני סיקור תקצירים והודעות  •

אוטומטיות למגישים  
הקמה של תערוכת פוסטרים  •

אינטראקטיבית לצפייה במרחב הכנס  
הוירטואלי  



תמיכה ומזכירות כנס , ארגון והפקה

קביעת לוז הפרויקט ואבני דרך  , יעוץ, פגישה•
השקת קול קורא והזמנה, מיתוג ייחודי לכנס•
השקה ותחזוקה של הפלטפורמה האינטרנטית לכנס  , הקמה•

הווירטואלי
מזכירות כנס לרישום משתתפים ומענה לפניות•
הטמעה ועדכון תכנים שוטף במהלך כל תקופת ההכנות  •
פרסום הכנס בניוזלטר תקופתי לרשימות תפוצה•
הקמה של תערוכת חברות וירטואלית וגיוס חסויות•
הטמעת תוכנית הכנס במרחב הוירטואלי ותמיכה בשידורי •

הרצאות במגוון פלטפורמות
חברות תומכות וחברי , מרצים, תמיכה שוטפת במשתתפים•

הועדה המארגנת  
ניהול כספי של הכנס כולל גביה ממשתתפים וחברות חסות•



מתמחה בארגון והפקה של אירועים  ' כנסים ואירועים-עוז הפקות 'חברת 
.תערוכות וכנסים במגוון תחומים, עסקיים בדגש על ועידות

תוך מתן מענה ממוקד  , מקצה לקצה, החברה מספקת פתרונות כוללים
.מקצועיות ומחויבות לרמת שירות גבוהה, לכל צורך

אנו מקפידים על שותפות ארוכת טווח עם לקוחותינו תוך שמירה על יחס  
.שקיפות ואמינותאישי

מפיקה מזה עשור                     ' כנסים ואירועים-עוז הפקות 'חברת 
אירועים איכותיים ללקוחותיה

פנו אלינו לתאום פגישה וקבלת הצעת מחיר  


