הכנס הבינלאומי
 13-15באוקטובר 2015 ,מרכז הירידים והקונגרסים תל אביב

מתחם חברות לביטחון מים בישראל
Watec Israel 2015

בתערוכת  WATEC Israel 2015אשר תתקיים בין התאריכים  13-15באוקטובר בגני התערוכה ת”א ,יוקם בביתן  10מתחם מרכזי
לחברות העוסקות בביטחון מים בישראל .מתחם זה יוקם במסגרת פעילות  WATEC Israel 2015לקידום הפיתוחים בטכנולוגיות
המטים והמחקרים בישראל .המתחם יהווה את אחד ממוקדי המשיכה של התערוכה ובו תבקרנה משלחות האח”מים מחו”ל ,מבקרי
התערוכה ,משקיעים זרים ,נציגי חברות מובילות בעולם וגורמים בולטים בתחום המים.
באירוע תציג תעשיית המים והאנרגיה הישראלית את היכולות והחידושים בתחום .בהמשך לאירועי  WATEC Israel 2013שנערך
בהצלחה רבה בהשתתפות של מעל  15,000מבקרים מ 104מדינות 250 ,משלחות רשמיות וכ 16,000-פגישות ,תתקיים תערוכת WATEC
 Israel 2015בשיתוף פעולה הדוק בין הגורמים השונים :תכנית  ,Israel NewTechמנהל סחר חוץ ויחידות נוספות במשרד התמ”ת ,משרד
האנרגיה והמים ,משרד החוץ ,המשרד להגנת הסביבה ,המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי ורשות המים.

במסגרת התערוכה יתקיים כנס בינלאומי שידון באתגרים הגלובליים הנוכחיים העומדים מול האנושות ובבחינת סקטורים תעשייתיים
שונים ,הדורשים גם הם פתרונות טכנולוגיים בתחום המים .בתערוכה צפויים לבקר כ 150-משלחות עסקיות מרחבי העולם ,שרי מים,
עיתונאים ,ואלפי מבקרים מישראל.
לחברות העוסקות בביטחון מים בישראל ,תינתן האפשרות להציג את הפיתוחים הטכנולוגיים והמחקרים הנעשים בתחום אבטחת
המים .המתחם מוגבל במקום ולכן הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

מה אנחנו מציעים למציגים במתחם?
הזדמנויות חשיפה ליצירת שת”פ תעשייתי עם נציגי תעשיות טכנולוגיות מים ותעשיות ממוקדות נוספות.
משלחות בינלאומיות ואלפי מבקרים מהארץ – מפגש ליצרנים ,מתכננים ,חוקרים ומפתחים ,משקיעים ,אנשי אקדמיה,
אנשי רכש ומקבלי החלטות במשק המקומי והבינלאומי.
פגישות עסקיות מתאומות דרך מערכת “ “chance to meetהמסייעת בתכנון מקדים וקל של פגישות,
ליצירת שיתופי פעולה עתידיים עם לקוחות פוטנציאליים.
חשיפה ממוקדת של המתחם באתר התערוכה ,ובכל חומרי הפרסום והשיווק הנלווים לאירוע.
כיסוי עיתונאי וחשיפה למדיה הזרה.

אפשרויות התצוגה
ביתן בגודל  4מ”ר
בינוי ביתן טראס
קיר גב אחורי
כותרת עליונה עם שם המציג
שמשונית אחורית ממותגת (גרפיקות הלקוח יועברו
מראש ע”פ הוראות סגירה מדויקות)
שטיח
תאורה בכותרת העליונה
דלפק קבלה ממותג – בנוי מטראס
 2כסאות
חיבור חשמל – חד פאזי 16 ,אמפר
רישום בקטלוג התערוכה ובאתר התערוכה (עד  100מילים)
רישום בפרסומי התערוכה
עלות*( ₪5,200 :לפני מע”מ)

ביתן פינתי – בגודל  5מ”ר
בינוי ביתן טראס
קיר גב אחורי
כותרת עליונה עם שם המציג
שמשונית אחורית ממותגת (גרפיקות הלקוח יועברו
מראש ע”פ הוראות סגירה מדויקות)
שטיח
תאורה בכותרת העליונה
דלפק קבלה ממותג – בנוי מטראס
כסאות
חיבור חשמל – חד פאזי 16 ,אמפר
רישום בקטלוג התערוכה ובאתר התערוכה (עד  100מילים)
רישום בפרסומי התערוכה
עלות *( 6,500₪ :לפני מע”מ)

*אפשרות להשכרת פלזמה תלויה או עומדת -הצעה תישלח ע”פ בקשת הלקוח

הדמיות הביתן

לפרטים והרשמה

יש ליצור קשר עם תמרה ברנשטיין -מנהלת התערוכה
tamara@fairs.co.il

050-8890609

03-6404641

www.watec-israel.com

