ביתן החדשנות WATEC 2017

הטכנולוגיה שלך  -החשיפה עלינו!
בתערוכת  WATEC Israel 2017שתתקיים בין התאריכים  21-21בספטמבר  ,1122במרכז הירידים ת"א ,יוקם מתחם מרכזי לתצוגת
חברות הזנק ישראליות.
ביתן זה יוקם במסגרת פעילות  -Israel NewTechהתכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת במשרד הכלכלה,
בשיתוף מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והמכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי.
ביתן החדשנות יהווה אחד ממוקדי המשיכה של התערוכה ,אליו יגיעו משלחות האח"מים מחו"ל ,מבקרי התערוכה ,משקיעים זרים ,נציגי
חברות מובילות בעולם וגורמים בולטים בתחום המים.

עדיין לא מכיר את תערוכת ?WATEC
 WATECהינו אירוע הדגל של מדינת ישראל בתחום טכנולוגיות מים ,בו מציגה תעשיית המים הישראלית את היכולות והחידושים
בתחום .באירועי ווטק משתתפים כ 21,111 -איש מכ 91-מדינות שונות הכוללים אנשי עסקים ,נציגי חברות גדולות ותאגידים
גלובאליים ,שרים ,מושלים ,חוקרים ואנשי אקדמיה ,עיתונאים זרים ועוד.
במסגרת התערוכה מתקיים וכנס מקצועי בינלאומי ,הדן באתגרים הגלובאליים הן בהיבטי מדיניות וממשל והן בהיבטי תעשייה-
הדורשים פתרונות טכנולוגיים בתחום המים.
תכנית  ,Israel NewTechמינהל סחר חוץ ויחידות נוספות במשרד הכלכלה ,משרד האנרגיה והמים ,משרד החוץ ,המכון הישראלי
לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי ,רשות המים והמארגנים" -כנס תערוכות" ו "מרכז הירידים תל אביב"

לחברות ההזנק שתבחרנה להציג בתערוכה,
תנתן במה מיוחדת להצגת המוצרים והטכנולוגיות המתקדמות והחדשניות ביותר!
מה אנחנו מציעים למשתתפים בביתן החדשנות?


יחידת תצוגה מעוצבת בגודל  2.7מ"ר (*)3X1.7



מפגש בינלאומי והזדמנויות 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 מתואמות מראש דרך מערכת ) "Chance to Meet" (B2Bהמסייעת בתכנון מקדים וקל של פגישות,



ליצירת שיתופי פעולה עתידיים עם לקוחות פוטנציאליים
חשיפה ממוקדת של ביתן החדשנות באתר האינטרנט של התערוכה ובכל חומרי הפרסום והשיווק הנלווים לאירוע כיסוי
עיתונאי וחשיפה למדיה מקומית וזרה



טרקלין  VIPלטובת מציגים ואורחיהם -יעמוד מתחם ישיבה מעוצב ומותאם לקיום פגישות עסקיות



* כל יחידות התצוגה במתחם תהינה זהות כאשר חלק מעיצוב הפנים יכלול תבנית גראפית קבועה ובה ישולב חומר תדמיתי של החברה

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבצע כל שינוי במפרט הביתן ובגודלו

מפרט יחידת תצוגה:
 קירות ומחיצות הפרדה עשויים עמודי טראס ועליהם שמשוניות מתוחות ,כולל הדפסה גראפית על קיר הפרדה אחד
 שלט קדמי עם שם המציג
 ריהוט דלפק בגובה מטר ,כיסא בר ,פינת ישיבה הכוללת שולחן מתכת נמוך ו  3כסאות
 חיבור חשמל חד פאזי 21 ,אמפר
 ספוט אחד לכל מטר רץ בחזית הביתן
 שטיח בצבע אחיד על פי בחירת המארגנים
 הדפסת גרפיקה תדמיתית על אחד הפאנלים של הקירות
 הדפסת גרפיקה תדמיתית על חזית הדלפק בגודל
מהי עלות ההשתתפות?
לאור חשיבות הנושא ,החליטו הגורמים המעורבים -משרד הכלכלה באמצעות תכנית Israel NewTechוהמכון הישראלי ליצוא ולשיתוף
פעולה בינ"ל ,לשאת בחלק ניכר מהוצאות ההשתתפות של החברות הישראליות שתבחרנה להציג בתערוכה.
עלות יחידת תצוגה על פי המפרט הנ"ל  0,111 :ש"ח לפני מע"מ
חברות אשר יעמדו בקריטריונים המפורטים מטה ,יהיו זכאים לסבסוד חלקי עם סיום התערוכה
על החברות לעמוד בקריטריונים הבאים:
 חברת חדשנות ישראלית החברה במכון הייצוא
 חברה המייצרת מוצרים עתירי טכנולוגיה
 חברה שמחזור הכנסתה השנתית ב  1121היה מתחת ל$711,111 -
 חברה הנמצאת בבעלות יזמים פרטיים ו/או קרנות הון סיכון
 חברה שהוקמה לאחר שנת 1112

חברה שתעמוד בקריטריונים הנ"ל תהיה זכאית ל:
חברה שהוקמה לאחר שנת  -1122יחידת תצוגה בביתן החדשנות במחיר  + 1,711מע"מ לביתן
חברה שהוקמה לאחר שנת  -1119יחידת תצוגה בביתן החדשנות במחיר  + 1,911מע"מ לביתן
חברה שהוקמה לאחר שנת  -1112יחידת תצוגה בביתן החדשנות במחיר + ₪ 0111מע"מ

ההחלטה על השתתפות חברה בביתן החדשנות תתקבל ע"י ועדה מקצועית אשר תבחן כל מקרה לגופו

לתשומת לבכם! מספר החברות המציגות בביתן מוגבל ועל כן מהרו להרשם!
לפרטים נוספים ולהרשמה לתצוגה בביתן החדשנות:
תמרה ברנשטיין

דואר אלקטרוניtamara@fairs.co.il :
טל03-6404641 :
נייד050-8890609 :

