אחת לחמש שנים מתקיים בארץ הכנס הבינלאומי לריתוך והדפסה תלת מימדית .הכינוס הבינלאומי הינו
מסורת רבת שנים ומהווה במה מרכזית להצגת חדשנות טכנולוגית והנדסית בישראל ובעולם והינו המפגש
המרכזי של העוסקים בתחום הריתוך בישראל עם קולגות מהעולם.
אנשי מקצוע ובכירים ממשרדי ממשלה ,מהאקדמיה והתעשייה בארץ ובעולם ישתתפו בכנס כמרצים
וכאורחים.
את הכנס תלווה תערוכה שבה ישתתפו מציגים ונותני חסות מתחומי הריתוך ותלת הממד בארץ ובעולם.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתערוכה כמציגים וליהנות מחשיפה מקצועית לציבור המשתתף בכנס.
ספח הרשמה למתן חסות:
שם החברה:
ממדית .28.1.2020

מעוניינת להשתתף כנותנת חסות בכינוס הבינלאומי לריתוך והדפסה תלת

סוג החסות שנבקש (נא לסמן):
חסות זהב
חסות יהלום
חסות מוגדלת
חסות רגילה
חלוקת חומר פרסומי
אני הח"מ ,מוסמך ומתחייב בשם החברה להעביר _____________ש"ח +מע"מ עד לתאריך הכנס.
שם פרטי ומשפחה ______________________ :תפקיד______________________ :
טלפון להתקשרות _______________ :פקס___________________ :
דוא"ל ____________________________ :כתובת למשלוח חשבונית___________________________ :
חתימה ___________________:חותמת החברה ___________________:תאריך_________________ :
המפעיל הינו רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע"מ





תשלום לפקודת "רימונים בע”מ" ח.פ51-441157-8 .
המחאות יש לשלוח בדאר ישראל ,לכתובת :בית המהנדס ,ת.ד ,6429 .תל אביב
העברה בנקאית יש להעביר לחשבון “רימונים בע”מ” – בבנק  ,31סניף  ,065חשבון 409-286265
לתשלום בכרטיס אשראי ,אנא פנו לח”מ.

ביטול יתקבל בכתב בלבד ,עד לתאריך  - 1.12.19ללא חיוב .ולאחר מכן ,בחיוב של  50%מערך ההזמנה.
אנא שלחו הטופס לח"מ בצירוף שמות המציגים בהתאם לסוג החסות וכן את לוגו החברה בפורמט PNG
ברזולוציה של  DPI300או בפורמט .PDF PRESS
לפרטים נוספים :בתחום הדפסת תלת ממד וריתוך -נא לפנות אל אושרית יפרח ,טלפון,03-5205821 :
נייד 052-9546946 :דוא"לoshrit@aeai.org.il :

רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע"מ
ח.פ51-441157-8 .

חסות זהב –  + ₪ 20,000מע"מ
 הופעת לוגו החברה על תיק שיחולק בכנס יחד עם לוגו של לשכת המהנדסים.
 דף פרסומי בחוברת תקצירים דיגיטלית.
 הצגת סרטון תדמית חברה באחד המושבים.
 מיקום מרכזי בתערוכה.
 שולחן תצוגה כפול במהלך הכנס.
 הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים ובבמה המרכזית תחת "חסות זהב".
 השתתפות  5נציגים מטעם החברה בכנס.
 חומר פרסומי בתיקי הכנס.
 הנחה של  15%לכל משתתף מטעם החברה מהמחיר המלא.

חסות יהלום – חסות מושב + ₪ 10,000 -מע"מ
 הצגת סרטון תדמית חברה באחד המושבים.
 מיקום מרכזי בתערוכה
 שולחן תצוגה כפול במהלך הכנס.
 הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים ובבמה המרכזית תחת "חסות יהלום".
 השתתפות  4נציגים מטעם החברה בכנס.
 חומר פרסומי בתיקי הכנס*.
 הנחה של  15%לכל משתתף מטעם החברה מהמחיר המלא.

חסות מוגדלת –  + ₪ 5,000מע"מ
 שולחן תצוגה כפול במהלך הכנס.
 הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים.
 השתתפות  3נציגים מטעם החברה בכנס.
 חומר פרסומי בתיקי הכנס*.
 הנחה של  10%לכל משתתף מטעם החברה מהמחיר המלא.

חסות רגילה –  + ₪ 3,000מע"מ
 שולחן תצוגה במהלך הכנס.
 הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים.
 השתתפות  2נציגים מטעם החברה בכנס.
 חומר פרסומי בתיקי הכנס*.
 הנחה של  10%לכל משתתף מטעם החברה מהמחיר המלא.
חלוקת חומר פרסומי למשתתפי הכנס  + ₪ 1,000 -מע"מ
הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים והצגת חומר פרסומי בתיק

*מותנה בחסות זהב

רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע"מ
ח.פ51-441157-8 .

