ORGANİZATÖRLERDEN MESAJ

WATEC Israel, İsrail TLV Kongre Merkezi’nde iki yılda bir kere düzenlenen ve üç gün süren bir fuardır.
Profesyonel bir konferansın yanı sıra çeşitli sanayi alanlarındaki su arıtma konularıyla alakalı birçok
etkinlik ve profesyonel panel gerçekleştirilir. Fuarda üç ana salon vardır; bunlardan biri en ileri
teknolojiye sahip genç ve yenilikçi İsrail şirketlerinin sunumlarına ayrılmıştır.
Etkinlikten bir gün önce CleanVest Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bu özel Yatırımcılar Konferansı'nda su
yatırım topluluğunun karşılaştığı sorunlar tartışılacaktır. Yeni ve yaratıcı İsrail teknolojileri
tanıtılacaktır. CleanVest Zirvesi, Temiz Teknoloji (Cleantech) topluluğunda yer alan çok sayıdaki
girişimciyi, su profesyonellerini, yatırımcıları ve hükümet yetkililerini bir araya getirmek için büyük bir
fırsat sunmaktadır.
WATEC Israel, şirketlerini geliştirmek için iş ortağı, yatırım ve profesyonel hizmetler birleşimleri
arayan ve büyümekte olan Su, Enerji ve Çevre şirketlerini dinlemek ve onları bir araya getirmek için
mükemmel bir fırsat sağlar.
Ziyaretçi bilgisi:
Fuar Açılışı

Saatler

13 Ekim 2015, Salı

10:00 - 18:00

14 Ekim 2015, Çarşamba

10:00 - 18:00

15 Ekim 2015, Perşembe

10:00 - 16:00

Her WATEC Israel etkinliği dünya çapında binlerce su ve atık su profesyonelinden ilgi görmektedir;
bunlara aşağıdakiler dahildir:

Toplama Sistemi Yöneticileri
Çevre Mühendisleri/Kimyagerler/Bilim Adamları
Sorumlu Müdürler
Yerel, Hükümet ve Federal Düzenleyiciler
Devlet Görevlileri
Su ve Atık Su Operatörleri,
ve çok daha fazlası.

Üst Düzey Karar Alıcılar, Devlet Liderleri
Danışmanlar, Bölge Müdürleri
Ekipman Üreticileri ve Temsilciler
Endüstriyel Su ve Atık Su İşleme Profesyonelleri
Özel Endüstri ve Akademi Araştırmacıları
Su ve Atık Su Hizmetleri Yöneticileri
Öğrenciler

Ulaşım:
Araba / taksi ile: Adres | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002
Trenle | Israel Demiryolları, University istasyonu, TLV Kongre Merkezi’nin karşısı
Otobüsle | Egged – 521 numaralı otobüs | Dan- 27, 28 numaralı otobüsler | Metr opoline - 47, 48,
247 numaralı otobüsler

STANT PAKETLERİ ve ALAN TAHSİSİ
Alan tahsisi, imzalanmış Fuar Alanı Sözleşmesinin alınmasıyla gerçekleştirilir.
İstenen alanın rezerve edilmesi için ön ödeme makbuzu, doldurulmuş Fuar Alanı Sözleşmesi’ne
iliştirilerek Fuar Müdürü’ne e-posta/faks yoluyla gönderilmelidir. Fuar katılımcıları herhangi bir alanı
kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilirler. Stant onayına revize edilmiş yerleşim planı da dahil
edilecektir. Alternatif alanın Fuar Rezervasyon Formu’nda açıkça belirtilmesi gerektiğini unutmayınız.
Katılım yalnızca ödemenin onaylanmasıyla kesinleşecektir. Yer tahsisi "İlk Başvurana Öncelik" esasına
dayanır.

İsrailli Katılımcılar
Yabancı Katılımcılar

Kayıt Ücreti
1.290 NIS
375 USD

Hazır Stant
1 m² başına 1.232 NIS
1 m² başına 356 USD

Alan Tanımı:
Temel Stant Yapısı İçeriği:
(min. 9 m² stant boyutu)


Beyaz duvarlı, alüminyum çerçeveli, 250 cm yüksekliğinde



Şirket adını ve stant numarasını gösteren şeritli pano (standart harflerle)



2 plastik sandalye, 1 masa

Boş Alan
1 m² başına 1.070 NIS
1 m² başına 312 USD



Her 3 m²ye bir spot lamba, elektrik ve ana bağlantı hariç



20 m²ye kadar – Tek Fazlı Bağlantı, 16 amper
21 m² ile 90 m² arası – Üç Fazlı Bağlantı, 16 amper
91 m² üzeri – Üç Fazlı Bağlantı, 32 amper



Halı Zemin



Katılımcı Yaka Kartları (Her 9 m² için 5 yaka kartı)



Hol güvenliği (18:00 ila 09:00 arası)



Resmi Sergi Katalogu’nda 100 kelimeye kadar şirket/ürün bilgisi

“Boş Alan”/Ada Tipi Teşhir İçeriği:
(min. 20 m² alan)


Katılımcı tarafından rezerve edilen alan



20 m²ye kadar – Tek, Fazlı Bağlantı, 16 amper
21 m² ile 90 m² arası – Üç Fazlı Bağlantı, 16 amper
91 m² üzeri – Üç Fazlı Bağlantı, 32 amper



Katılımcı Yaka Kartları (Her 9 m² için 5 yaka kartı)



Hol güvenliği (18:00 ila 09:00 arası)



Resmi Sergi Katalogu’nda 100 kelimeye kadar şirket/ürün bilgisi



Önemli Not: Standart yapı sistemi olmayan katılımcılar, yapı planlarını Fuar Müdürü'ne
etkinlikten en az 4 hafta önce bildirmelidir.

WATEC ISRAEL 2015 İLE BİLİNİRLİĞİNİZİ ARTTIRIN

WATEC'in Faydaları:
Hedeflenen alıcıların ilgisini çekmek!
Karar alıcıları cezbetmek!
Sonuç sağlamak!

Katılımcıya Sağlanan Yararlar:

ÜCRETSİZ LİSTELEME


fuar alanındaki tüm ziyaretçilere dağıtılacak ve ileride dünya çapındaki tüm İsrail Ticaret Ataşeleri
tarafından promosyon aracı olarak kullanılacak Resmi Fuar Katalogu’nda şirket açıklaması
bulunacaktır.



Şirket resmi WATEC web sitesinde listelenecektir.

YAYIN DESTEĞİ


Halkla İlişkiler hizmetleri – Kapsamlı ve sıkça güncellenen haber kaynakları ve bilgiler etkinlik
esnasında ve öncesinde WATEC 2015’te sunulacaktır.



WATEC veritabanındaki tüm adreslere özel e-posta gönderilecektir.

PROMOSYON DESTEĞİ


Ziyaretçi irtibat bilgileri ve her ziyaretçinin ilgi alanlarını içeren tam liste.



Belli ülkelerdeki şirketlerin hedeflenmesi – ülkenizdeki İsrail Ticaret Ataşesi sizi en çok ilgilendiren
şirketlerin etkinliğe katılması için elinden geleni yapacaktır.

İŞ AĞI ETKİNLİKLERİ


B2B Ağı



Resmi Karşılama Resepsiyonu



Uydular ve Sosyal Etkinlikler



Profesyonel Seminerler



Dış Temsilciliklerle Önceden Planlı Toplantılar



WATEC Konferansı



Fuar Alanı Ziyaretleri

SPONSORLUK FIRSATLARI


Şirketinizin mevcut pazarlama hedeflerine özel sponsorluk paketlerini tasarlamak için sizinle
birlikte çalışırız.

WATEC ISRAEL 2015 İŞ AĞI

Edindiğiniz faydayı azami seviyeye çıkarın – Çevrenizdeki ve dünya çapındaki meslektaşlarınızla B2B
toplantıları düzenleyin!

WATEC Israel 2015 sanayi yöneticileri, akademi dünyası, kurumsal yatırımcılar, risk sermayedarları,
analizciler ve diğer uzmanların su teknolojileri arenasında gelecekteki işbirliklerini şekillendirme fırsatı
bulacağı en kapsamlı foruma katılım olanağı sunuyor.

WATEC Israel 2015, iş ortağı, yatırım fırsatları ve profesyonel hizmetler birleşimleri arayan çok çeşitli
ilgili şirketi dinlemek ve bir araya getirmek için mükemmel bir fırsat sağlıyor. Benzersiz Chance2Meet
çevrimiçi İş Ağı aracı diğer katılımcı profillerine doğrudan erişmenize, yeni bağlantılar kurmanıza ve
etkinlikten önce toplantılar düzenlemenize yardım edecektir. Bu sayede fuar alanındaki tecrübenizi
arttırabilirsiniz.

Ücretsiz çevrimiçi i-Planner yazılımımız toplantılarınızı önceden seçmenizi ve yönetmenizi sağlar.
Ayrıca iş ortakları, yatırımcılar ve meslektaşların ilgisini çekecek bir profil hazırlamanıza yardım eder.
Tüm kayıtlı katılımcılar giriş yapabilecek, uzmanlık alanları ve kişisel ilgi alanlarına göre diğer
katılımcılarla tanışma toplantıları koordine edebilecektir. Toplantılar planlanır ve her bir katılımcı için
özel olarak oluşturulmuş kişisel bir takvime girilir.

Sonu gelmeyen kartvizitler ve neticesiz toplantılarla bunalmanıza gerek yok – WATEC Israel 2015’in
sunduğu geniş İş Ağı potansiyelinden faydalanmak için hizmetlerimizi kullanabilirsiniz!

WATEC TECRÜBESİ



Çevre ve suyla ilgi sorunların çözümleri hakkında bilgi edinin



Proje ve ticari girişimleriniz için iş ortakları arayın



En çok baskı yaratan problemlerinize çözüm sağlayacak teknolojileri bulun



Genel profilinizi yükseltin ve marka imajınızı geliştirin



Meslektaşlarınızla, çözüm sağlayıcılarla, potansiyel müşterilerle ve diğer karar alıcılarla küresel
seviyede bir araya gelin



İş ağı ve eğitim üzerinden kariyerinizi geliştirin



Sanayi alanındaki profesyoneller için düzenlenen maliyet ve zaman verimliliğine sahip tek bir
forumla zamanı etkin kullanın

İSRAİL YENİLİKTEN İLHAM ALIR
Uzun süredir Temiz Teknoloji (Cleantech) alanında büyük bir rol oynayan İsrail, sınırlı doğal
kaynaklara sahip bir ulustan evrilerek küresel sürdürebilirlik açısından önemli bir ülke haline gelmiştir.
Yüksek seviyede eğitimli işgücü ve yüksek teknoloji sanayisindeki muazzam tecrübesiyle ülke sanayi
alanında gelişmiştir. Ülkede sürdürülebilir su, enerji ve çevresel teknoloji alanlarında uzmanlaşmış
400’den fazla güçlü şirket vardır.

Su ve enerji teknolojilerinin teşviki için Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen İsrail NewTech ulusal
programı desteği Su Sektörü ‘nü memnun etmektedir. Bu programın yardımıyla İhracat Enstitüsü,
İsrail Sanayisini teşvik ederek küresel anlamda önde gelen liderliğini sürdürmesini, yeni ve en gelişmiş
teknolojilerin geliştiricisi olmasını sağlamaktadır.

İsrail’in kendine özgü su ihtiyaçları çok sayıda önemli gelişmeye yardım etmiştir:


Dünyanın en büyük RO Tuzdan Arındırma Tesisi İsrail’de bulunmaktadır (Sorek ve Hadera)



Su geri dönüşümünde dünya lideri (Tarımsal Tüketimin %80’inden fazla)



Dünyanın En Gelişmiş Atık Su Arıtma ve İyileştirme Sistemlerinden Biri



Çeşitli Su Kaynaklarının Eşsiz Bir Şekilde Bütünsel Yönetimi



Türünün Tek Örneği Ulusal Su Yolunun İnşaat, İşletim ve Bakımı



Su Kalitesi ve Güvenliği İçin Gelişmiş Çözümler



Gelişmiş Ulusal Su Güvenliği Çözümleri

Etkinlik hakkında daha fazla bilgiye erişmek için lütfen www.watec-israel.com sayfasını ziyaret ediniz.
İsrail Ticaret Ataşeliği bu organizasyonda yer almak isteyen firmalara yardımcı olmaktan memnuniyet
duyacaktır.

Daha fazla bilgi için:
İsrail İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Yetkili: Sn. Murat Alfasa
Tel: 0212 317 65 48 / 56
E-mail: murat.alfasa@israeltrade.gov.il

