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MENSAGEM
DOS
ORGANIZADORES

WATEC Israel é uma feira bienal que ocorre ao longo de três dias no Centro de Convenções de TLV de Israel.
Uma conferência profissional tem lugar ao lado de muitos eventos e painéis sobre questões de tratamento de água em 
indústrias. A exposição tem três salas principais, uma das quais é dedicada a apresentar empresas start-up israelenses 
com as tecnologias mais avançadas.

Um dia antes do evento ocorrer, será realizada a cúpula CleanVest. Nesta Conferência especial para investidores, serão 
discutidos os desafios enfrentados pela comunidade de investimentos de água. Você será apresentado a tecnologias 
israelenses novas e inovadoras. A cúpula CleanVest serve como uma oportunidade para conhecer empresários, 
profissionais de água, investidores e funcionários do governo que fazem parte da comunidade Cleantech. 

WATEC Israel é uma oportunidade perfeita para ouvir e atender a uma gama de empresas de Água, Energia e Meio 
Ambiente que procuram parceiros, investimentos e serviços profissionais para o desenvolvimento e crescimento de 
suas empresas. 

Informações para visitantes:

A WATEC Israel atrai milhares de profissionais de água e esgoto de todo o mundo, incluindo:
Gerentes de Sistema de coleta   Consultores, Gestores de Distritos

Engenheiros Ambientais/farmácias/cientistas  Fabricantes de Equipamentos e Representantes

Gerentes Executivos  Profissionais de água industrial e tratamento de águas residuais

Reguladores locais, estaduais e federais  Indústria privada e Pesquisadores de Academia

Funcionários públicos, estudantes, fornecedores  Gerentes de Utilidade de Água e esgoto  

Operadores de Água e águas residuais, e muitos mais.

 
Como chegar:
De carro / táxi: Endereço | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002

De trem | As Ferrovias Israelenses, a estação da universidade, em frente ao Centro de Convenções de TLV

De ônibus | Egged - o autocarro número 521 | Dan - autocarro número 27,28 | Metropoline - o autocarro 
número 47, 48, 247

Horário da Exposição

Terça-feira, 13 de outubro de 2015 10:00 - 18:00

Quarta-feira, 14 de outubro de 2015 10:00 - 18:00

Quinta-feira, 15 de outubro de 2015 10:00 - 17:00



DESTAQUES
Da WATEC
ISRAEL 2015

Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão Europeia, Comissário responsável pela Indústria e 
Empreendedorismo, liderou a “Missão para o Crescimento" para Israel. Esta incluiu 65 empresas e organizações 
da UE nas reuniões B2B na WATEC. O VP Tajani teve reuniões e assinou cartas de intenções com os principais 
ministros israelenses estabelecendo a base para a futura cooperação bilateral ".
Site do Serviço Europeu de Ação Externa, 17 out 2013

"O Chefe de Gabinete do vice-ministro de Goa, Sr. Francisco D'Souza, levou uma delegação empresarial, sob 
a égide das Câmaras de Comércio Goa para Israel de 20-25 de outubro de 2013. Eles visitaram a exposição 
WATEC e conheceram algumas empresas israelenses que oferecem tecnologias de água. Uma delegação 
de peritos técnicos e altos funcionários dos serviços públicos de água e Corporações Municipais na Índia 
visitaram Israel para uma visita de estudo sobre tecnologias de água/gestão da água sob a égide do Colégio 
de Administração de Pessoal da Índia. Eles também visitaram a exposição WATEC. Representantes do setor 
privado indiano também visitaram WATEC 2013. "
Site da embaixada da Índia,   22 de outubro de 2013

"Dezessete Executivos Seniores britânicos da indústria de água visitarão Israel - Uma delegação de 17 
executivos da indústria da água britânico chegarão em Israel nesta semana para participar de WATEC, 
Conferência e Exposição bienal de Tecnologias de Água de Israel, entre 22-24 outubro. A delegação, uma das 
maiores delegações internacionais para WATEC, está vindo buscar parcerias com Israel no desenvolvimento de 
soluções avançadas de tecnologia de água ao longo de seus negócios e mercados internacionais.  As empresas 
representadas incluem United Utilities, Arup, Bloomberg New Energy Finance, Unilever, South East Water, 
Britvic, Syrinix e British."
Rede Diplomática de Israel, Embaixada de Israel em Londres, 16 de outubro de 2013

"A Federação das Câmaras de Comércio israelenses teve o prazer em receber e hospedar eventos durante a 
missão comercial do governador do Texas, Rick Perry para Israel no outono de 2013, mantendo o" Invest in 
Texas Business Forum ", em Tel Aviv, para atrair empresas israelenses para fazer negócios no Texas .  Durante 
a visita do governador Perry na Exposição e Conferência de Controle Ambiental (WATEC) Israel de 2013, 
a Federação das Câmaras de Israel de Comércio e do Gabinete do Governador, Negócios Internacionais 
e Desenvolvimento Econômico realizaram o "Invest in Texas Business Forum" onde alguns funcionários 
executivos de desenvolvimento econômico e tomadores de decisão de todo o estado se reuniram com várias 
empresas israelenses em Tel Aviv. "
Câmara de comércio de Tel Aviv e Israel Central, 15 de outubro de 2013



Alocação de espaço será feita de acordo com a assinatura de um Contrato de espaço para 
Exposição. Após concluído, deverá ser feito pagamento antecipado e deverá ser enviado pelo 
correio/fax para o Gerenciador de Exposição para garantir a reserva do local desejado. Os 
expositores podem modificar os espaços para as suas necessidades específicas. Uma planta 
revista será incluída com a confirmação do estande. Por favor, note que um local alternativo 
deve ser claramente indicado no Formulário de Reserva para Exposição. A participação 
será finalizada somente após a confirmação do pagamento. A atribuição está em uma base 
"Primeiro a chegar, primeiro a ser servido".

ALOCAÇÃO DE
ESTANDE
PACOTES
E ESPAÇO

Taxa de inscrição Estande Construído Espaço Bruto

Expositor israelense 1,290 NIS
1,232 NIS
por 1 m²

1,070 NIS
por 1 m² 

Expositor estrangeiro $ 375 USD
$ 356 USD
por 1 m²

$ 312 USD
por 1 m²

Construção de Estande básico inclui:
   Paredes brancas, montado em estrutura de alumínio,   

 com 250 cm de altura
   Testeira com o nome da empresa e estande

 número (em letras padrão)
   2 cadeiras de plástico, 1 mesa
   Um holofote por 3m², excluindo a eletricidade e

 conexão principal
   Uma tomada eléctrica de 2 quilowatts para o primeiro

 10 m², 1-quilowatts para qualquer 10 m² adicional
 Carpete

   Emblemas de Expositores (5 emblemas para cada 9 m²)
   Segurança do Pavilhão (a partir de 18:00 até 09:00)
   Perfil/produto de até 100 palavra da empresa no
   Catálogo Oficial de Exposições

Definição do Espaço:

O "Espaço Bruto" / exibição de Ilha inclui:

   Uma tomada eléctrica de 2 quilowatts para o primeiro
 10 m², 1-quilowatts para qualquer 15 m² adicional

   Crachás de Expositores (5 crachás para cada 9 m²)
   Segurança do Pavilhão (a partir de 18:00 até 09:00)
   Perfil/produto de até 100 palavras da empresa no

 Catálogo Oficial de Exposição
   Nota Importante: Expositores que não têm um

 Sistema de Construção Padrão deve apresentar a sua   
 construção para o Gestor de Exposições, pelo menos,   
 quatro semanas antes do evento.



WATEC é conhecida por:
Atrair compradores focados!
Conhecer tomadores de decisão!
Fornecer resultados!

Benefícios de Expositores incluem:
ANÚNCIO GRÁTIS

 Descrição da empresa no Catálogo Oficial de Exposição, a ser distribuído a todos os visitantes no local e
 usado como uma ferramenta promocional no futuro para Adidos de comércio israelenses no mundo  
 inteiro.

 Listagem das Empresa no site oficial WATEC.

  APOIO DE PUBLICAÇÃO  

 Serviços PR - Uma fonte abrangente e atualizado com freqüência de notícias e informações para serem
 apresentados na WATEC 2015, ambos antes e durante o evento.

 Disparos de E-mail dedicado para toda a base de dados WATEC.

APOIO PROMOCIONAL

 Lista completa dos detalhes de contato do visitante, e áreas de interesse para cada visitante.

 Segmentação de empresas em países específicos - o Adido de Comércio israelense de seu país vai
 fazer-lhe o máximo para trazer as empresas que mais lhe interessam para o evento.

EVENTOS DE NETWORKING

 Networking B2B

 Recepção oficial de boas-vindas

 Satélites e Eventos Sociais

 Seminários profissionais

 Reuniões pré-agendadas com delegações estrangeiras

 Conferência da WATEC 

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

 Vamos trabalhar com você para projetar um pacote de patrocínio exclusivamente adequado para os seus
 objetivos de marketing atuais da empresa.

MAXIMIZE YOUR 
EXPOSURE AT 
WATEC ISRAEL 2015: 
Aumente sua 
exposição na 
WATEC 2015



Maximizar o seu ROI - Organizar reuniões B2B com colegas ao 
seu redor e em todo mundo!

WATEC Israel 2015 oferece um fórum abrangente, onde os executivos do setor 
de água, as universidades, os investidores institucionais, analistas e outros 
especialistas terão a oportunidade de moldar futuras colaborações na arena de 
tecnologias de água.

WATEC Israel 2015 oferece a oportunidade perfeita para ouvir e atender a uma 
variedade de empresas relevantes buscando uma combinação de parceiros, 
oportunidades de investimento e serviços profissionais. A ferramenta exclusiva 
on-line de Networking Chance2Meet lhe dará acesso direto aos perfis de outros 
participantes, ajudando você a fazer novas conexões e definir reuniões antes do 
evento e, assim, maximizar a sua experiência no local.

O nosso software livre, online, i-Planner permite-lhe pré-selecionar e gerir 
as suas reuniões, e, ao mesmo tempo perfilar-se de uma forma que vai atrair 
parceiros, investidores e colegas. Todos os partidos registrados são capazes de 
acessar e coordenar reuniões introdutórias uns com os outros de acordo com as 
suas profissões e interesses pessoais. As reuniões são agendadas e entram em 
um calendário pessoal criado especialmente para cada um dos participantes.

Não se desanime por intermináveis   cartões de visita e inconclusivas
reuniões - Permita que os nossos serviços te ajude a procurar e aproveitar o 
enorme potencial que o Networking WATEC Israel 2015 tem para oferecer!

NETWORKING
NA WATEC
ISRAEL 2015



 Conheça as soluções para a água e os desafios ambientais
 Procure parceiros para projetos e iniciativas empresariais
 Encontre as tecnologias que irão abordar os seus problemas mais prementes
 Levante o seu perfil público e construa sua imagem 
 Conheça colegas, fornecedores de soluções, clientes potenciais, e outros

 decisores - a nível global
 Impulsione a sua carreira através de redes e conhecimento
 Aproveite o seu tempo em um fórum de único custo e tempo-eficaz para os profissionais  

 da indústria

ISRAEL INSPIRADA POR INOVAÇÃO
Israel sempre teve um papel importante no campo Cleantech, evoluindo de uma nação de 
recursos naturais limitados a um jogador importante para a sustentabilidade global. Fazendo 
uso de sua força de trabalho altamente qualificada e uma vasta experiência na indústria 
de hi-tech, o país desenvolveu uma indústria de mais de 400 empresas fortes, dedicadas 
exclusivamente a água sustentável,  tecnologias ambientais e energia. 

O Setor de Águas conta com o apoio do programa nacional de promoção de tecnologias 
de água e energia de Israel, NewTech, liderado pelo Ministério da Economia. Com a ajuda 
deste programa, o Instituto de Exportação promove a indústria israelense e permite que ele 
permaneça na vanguarda mundial como líder e desenvolvedor de tecnologias novas e mais 
avançadas.

Necessidades específicas de água de Israel têm ajudado a produzir muito 
desenvolvimento significativo:

 As maiores usinas de dessalinização (osmose reversa) do mundo estão localizados em Israel  
 (Ashkelon e Hadera)

 Liderança mundial no uso de água reciclada (cerca de 75% do consumo agrícola)

 Um dos sistemas mais avançados do mundo de tratamento de águas residuais e de   
 descontaminação
 Gestão integrada única de fontes variadas de água 

 Construção, operação e manutenção de um único Sistema nacional de água 

 

A EXPERIÊNCIA
WATEC



www.watec-israel.com

WATEC Israel Organizers

Apoio Oficial do Governo:

Para mais informações contate:

Kenes Exhibitions®

Missão Econômica de Israel no Brasil

TLV Convention Center

Ariel Sharon 3, 4th floor, Or Yehuda 6037529, Israel.
Tel: +972.74.7457488, Fax: +972.74.7457488
Rivka Chai  |  rchai@kenes-exhibitions.com

São Paulo - (11) 3095-3111
Rio de Janeiro - (21) 3259-9148

P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israel
Tel: +972.3.6404641, Fax: +972.3.6404660
Tamara Bernstein  |  tamara@fairs.co.il


