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אודות
הכנס השישי לתחבורה ותשתיות של איגוד המהנדסים יתקיים ביום שני, 14.05.2018.

הכנס המתקיים אחת לשנתיים, ייערך השנה במרכז הכנסים באשקלון.
בכנס צפויים להשתתף למעלה מ-400 מהנדסים מתחומי ההנדסה השונים ובעיקר קהל ייעודי העוסק בכבישים,

תנועה, תחבורה ותשתיות בישראל.

במסגרת התכנית יוצגו הרצאות בנושאים המרכזיים בתחום, ויתקיימו פאנלים מרתקים.
בין נושאי הכנס: תחבורה ציבורית, בטיחות בדרכים, טכנולוגיות מתקדמות, תשתיות תחבורתיות, כבישים,
תעופה ונמלי ים, הסעה המונית, פתרונות הנדסיים לסוגיות בתחום התנועה והתשתיות, רכב אוטונומי ועוד.

הכנס יסוקר ע“י אמצעי התקשורת השונים, כולל פרסום בעיתונות ובאתרים הפונים לקהל המהנדסים.
לכנס מוזמנים מהנדסים, אנשי תנועה ותחבורה, אדריכלים, יועצי תנועה ותחבורה, מהנדסי כבישים, מנהלי

פרויקטים בתחום התשתיות, שאר בעלי תפקידים במגוון חברות ההנדסה ומזמיני העבודה.

כמו כן, מוזמנים לכנס אנשי משרדי ממשלה, רגולטורים, נציגים מארגונים שותפים שונים, והוא נעשה בשיתוף
פעולה עם לשכת המהנדסים, התאחדות בוני הארץ, לשכת המודדים וגופים שונים בענף.

לצד ההרצאות בשלושה מסלולים שיתקיימו בכנס, תתקיים גם תערוכה מסחרית בה יציגו מיטב חברות התעשייה.
בכנית ישולבו גם מרצים בעלי שם בינלאומי, אשר יגישו הרצאות מרתקות בתחום תנועה, תחבורה ותשתיות.

לאור הצלחת הכנס בשנים קודמות אנו ממליצים למציגים, למשתתפים ולנותני החסות להקדים ולהירשם -
מספר המקומות מוגבל!
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מפת התערוכה

* מפת התערוכה נתונה לשינויים
** מקומות נוספים לתצוגה במפלס העליון באזור הכניסה למליאה

B אולם

A אולם

שירותים

א. צהריים

מעלית

כניסה

מליאה
 C

ם 
ול

א

אולם C מליאה

מה
ש

הר
פה

ק

קפה

וד
יב

כ
וד

יב
כ

וד
יב

כ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.transport-eng.com
לפרטים נוספים:

hagar@engineering.org.il איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות                                                                 טלפון: 03-7524075 דוא“ל
dafni.sh@bezeqint.net     עיצוב וניהול תערוכה: דפני שפירא                                                                 טלפון: 054-4462104 דוא“ל



נקיון
מארגני הכנס אחראים לנקיון המעברים והשטחים הציבוריים. נקיון הביתן וסביבתו, וכן פינוי ארגזים ופסולת, באחריות המציג

ובמקומות המיועדים. אין להשאיר פסולת, ארגזים ומארזים בשטח התערוכה.

ביטוח
חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר. החברה חייבת לבטח עצמה, רכושה, הפועלים בשמה, המבקרים

בתצוגתה, או מציגים אחרים, נגד כל סיכון, אובדן ונזק, מכל מין וסוג שהוא, תהא סיבתם אשר תהא.
למען הסר ספק יובהר כי אין בהמנעות החברה מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון, אובדן ונזק,  

יהא אשר יהא, על מארגני הכנס או מי מטעמם, והם לא יישאו בכל אחריות משפטית ו/או אחרת לכל סיכון, אובדן ו/או נזק שייגרם
לחברה, למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר.

הקמה/פירוק
כניסת ספקים לשטח התערוכה תתאפשר החל משעה 06:00 בבוקר יום האירוע.

פירוק התערוכה עם סיום הכנס בשעה 16:00. 
הובלות הביתן, שינוע, עגלות וסבלות, וכן הכנסתו לשטח מרכז הכנסים - באחריות המזמין.

נהלי תצוגה
אין להכניס ציוד או להוציאו בשעות פעילות הכנס.

ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות.
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח המושכר, לשנות את חלוקת השטח במפת התערוכה, לדחות את מועד התערוכה
או להעבירה למקום אחר, אם ידרש הדבר בגלל סיבות בלתי צפויות מראש, ואין בכך כדי להקנות למציגים כל זכות לפיצוי או סעד לעניין

זה. למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצרים הגורמים למטרד לדעת המארגנים.  מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו
או חלק ממנו - לאחר, אלא אם קיבל לפני כן הסכמה בכתב מהמארגנים. מציג הבונה את תצוגתו בעזרת מעצב, חייב למסור את תכנית
העיצוב לאישור מנהלת התערוכה שבועיים לפני מועד הכנס. אין להכניס מזון ומשקאות לשטח התערוכה לחלוקה למשתתפי הכנס, אלא

בכפוף לקבלת אישור המארגנים לכך מראש ובכתב, ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף.
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ביתן מציג
ניתן להזמין שטח תצוגה (רצפה) בגודל 2.00 רוחב 1.50 עומק.

הביתן כולל: 
* שולחן מציג

* מפה וראנר מודפס עם לוגו החברה (ראו הדמיה)
* 2 כסאות

* נקודת חשמל  
* 2 כרטיסי מציג

מחיר - 7,000 ש“ח *
המחיר כולל הפסקות קפה וארוחת צהריים.

המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא את טופס ההזמנה בנספח 1

כל מציג רשאי להביא עימו שילוט וציוד תצוגה, ולמקמו בשטח הביתן.
מציג הבונה שילוט מורכב המצריך אישור מהנדס, מתחייב לעשות זאת על חשבונו.

בנוסף, ניתן להזמין שילוט ועזרים נלווים, לפי מחירון בנספח 2

hagar@engineering.org.il ,2 לרכישת ביתנים ולסגירת המיקום נא לפנות להגר מגד, מנהלת השיווק של האיגוד, 03-7524075 שלוחה
dafni.sh@bezeqint.net ,054-4462104 לעיצוב הביתן, גרפיקה ושירותים נוספים ניתן לפנות לדפני שפירא, מעצבת הכנס

חוזר למציג
מרכז הכנסים14.05.2018

ן ו ל אשק

www.transport-eng.com
לפרטים נוספים:

hagar@engineering.org.il איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות                                                                 טלפון: 03-7524075 דוא“ל
dafni.sh@bezeqint.net     עיצוב וניהול תערוכה: דפני שפירא                                                                 טלפון: 054-4462104 דוא“ל

הדמייה של שולחן תערוכה במרכז הכנסים באשקלון

*כיוון שהאיגוד הוא מלכ“ר אין תוספת מע“מ למחיר הדוכן.



hagar@engineering.org.il -נא למלא ולשלוח במייל ל

ביתן מס‘_________________

שם המציג:_______________________________________מס' ע.מ. / ח.פ.:__________________________
   

כתובת:_________________________________________ מיקוד:________________________________
    

טל':___________________________________________פקס:_________________________________
  

איש קשר:_______________________________________מס' נייד:_______________________________ 
  

דוא"ל:_________________________________________אתר אינטרנט:____________________________
    

אנו מאשרים בזאת את הסכמתנו והתחייבותנו לתנאי ונהלי התערוכה כמפורט בחוזר זה.

תשלום באמצעות:
    כרטיס אשראי: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      תוקף: |__|__|/ |__|__|

    העברה בנקאית לחשבון 20654978, בנק לאומי (10), סניף 949 (יש לשלוח במייל/פקס אישור העברה)
    המחאה יש לשלוח בדואר לכתובת: אפעל 25 ת.ד. 4065 פתח תקווה 4951125

במקרה של העברה בנקאית או המחאה הנשלחת בדואר המזמין מתחייב לגובה התשלום בחתימתו על טופס זה.

תנאי תשלום:
התשלום עבור הדוכן יתבצע לפקודת איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות.

מקדמה על סך 50% עם חתימה על טופס זה. יש להשלים את התשלום עד שבועיים לפני הכנס ולא יאוחר מ-30.04.2018.
ביטול השתתפות יתאפשר בהודעה בכתב בלבד לאיגוד המהנדסים עד לתאריך 29.03.2018 ויגבה 50% מעלות הדוכן.

תאריך:______________________            חתימה וחותמת המזמינים:_______________________  

נספח 1
טופס הזמנת שטחי תצוגה
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ביתן מס‘_________________

* שלט רולאפ 0.80/2.10 ....................................................................................500 ₪
* שלט קאפה 2.00/1.00......................................................................................900 ₪  

* שלט טראס 2.30/2.30......................................................................................2,500 ₪  
* מסך פלזמה ”42|”50 ע”ג רגל.........................................................................500 | 750 ₪  

* מעמד לברושורים ופליירים...............................................................................200 ₪ 
 ₪ 120.....................................................................1KW תוספת לכל נקודת חשמל *
* פינת ישיבה ממותגת שולחן בר+4 כסאות...................................................750 ₪ 

* סידור פרחים........................................................................................................150 ₪   
* עיצוב גרפי לשלט..............................................................................................500 ₪ 
* אישור מהנדס (שלט טראס או ביתן בינוי עצמי מעל גובה 2.00 מ’).....500 ₪
* הובלות (שלט טראס)........................................................................................750 ₪

המחיר אינו כולל מע“מ.
התשלום יתבצע ביום הכנס אל מול חשבונית מס.

נספח 2
טופס הזמנת ציוד ושילוט

מציגים אשר מעוניינים במוצרים/שירותים נוספים מוזמנים לפנות לדפני שפירא, מעצבת הכנס.

שלט קאפה

שלט טראס
חתימה וחותמת המזמינים:_______________________  

תאריך:______________________            


