
 
 

 

 

 

 יום חמישי ביתקיים בנושא הנדסת ניסויים  הרביעיהכינוס 

 בכפר המכביה, רמת גן, 30.5.19-ה

 :ספח הרשמה למתן חסות

 

 .הנדסת ניסויים בכנס /מציגה בתערוכהמעוניינת להשתתף כנותנת חסות       החברה:שם 
 

 סוג החסות שנבקש )נא לסמן(: 

 חסות זהב

 כסףחסות 

 חסות רגילה

 חלוקת חומר פרסומי

 

 

 עד לתאריך הכנס. +מע"מ  מתחייב, בשם החברה, להעביר _____________ש"חהחתום מטה מוסמך ו אני 

 תפקיד: ______________________  שם פרטי ומשפחה: ______________________

 __________ ___להתקשרות: _______________ פקס: ______טלפון 

 תובת למשלוח חשבונית: ___________________________כ דוא"ל: ____________________________

 ___________תאריך: ______ :___________________החברהחותמת  חתימה:___________________

 

 החברה בהתאם לסוג החסות:שמות הנציגים אשר ישתתפו בכנס מטעם 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

 

 51441157"רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע"מ" ח.פ.  לפקודת לרשום יש קיםשי. 

  ,61063, , תל אביב6429ת.ד. , 200דיזינגוף המחאות יש לשלוח בדאר ישראל, לכתובת: בית המהנדס. 

  "409-286265, חשבון 065, סניף 31בבנק  -העברה בנקאית יש להעביר לחשבון "רימונים בע"מ, 

 לתשלום בכרטיס אשראי, אנא פנו לח"מ. 

  מערך ההזמנה. 50%ללא חיוב. ולאחר מכן, בחיוב של  - 15.3.19ביטול יתקבל בכתב בלבד, עד לתאריך 

 פורמטלוגו החברה אנא שלחו הטופס לח"מ ו PNG 300 של ברזולוציהDPI  בפורמט או PDF PRESS. 

 

 לשכת המהנדסים. ,אגודות מקצועיות פרויקטים תמנהל – עו"ד ורד הדר פרץ: לפרטים נוספים

 vered@aeai.org.ilדוא"ל:  2109397-050נייד:  ,6252058-03טלפון: 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 והתעשייה. מהאקדמיה הממשלה, ממשרדי בתחום העוסקים בכירי את אליו וירכז 19.530. ב יתקיים הכנס

   המקצועית. רמתם להעלאת ולתרום בתחום העוסקים של הידע את להרחיב ונועד מקצועי הינו הכנס

 בארץ. בתחום לעוסקים מידיעתם שיתרמו מקצוע, אנשי הזמנת כוללת הכנס עלות

 מופחת. מחיר להם נאפשר ולכן בכנס סטודנטים השתתפות לעודד בכוונתנו ,כן כמו

 במהלכו. בפרסום אתכם שיזכה לכנס החסות נותני בין לראותכם מבקשים אנו אלו למטרות

  בתחום, העוסקים של יהמקצוע םמוקידו לשמירה נוסף נדבך תורם הנך זו, בתערוכה השתתפות ו/או חסות בנתינת

 מוצריכם. ופרסום חברתכם להצגת בתערוכה פעיל חלק ונוטל
 

 

 +מע"מ₪ 12,000 -חסות זהב

 

  במושב הפתיחההצגת סרטון תדמית חברה. 

  .מתנה ממותגת למשתתפים באופן אשר ייקבע בהמשך 

  הדיגיטלית חוברת התקציריםתחילת בעמוד פרסומי. 

  במהלך הכנס.כפול שולחן תצוגה 

 כחסות זהב הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים . 

  מטעם החברה בכנס. נציגים 4השתתפות 

  מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  15%הנחה של. 

 

 + מע"מ₪ 0007, –כסף חסות 

 

  באחד המושביםהצגת סרטון תדמית חברה. 

  במהלך הכנס.כפול שולחן תצוגה 

 הדיגיטלית חוברת התקציריםין דפי עמוד פרסומי ב. 

 כחסות כסף הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים.  

 מטעם החברה בכנס. נציגים 3 השתתפות 

  מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  10%הנחה של. 

 

 + מע"מ  ₪ 0004, – רגילהחסות 

 

 .שולחן תצוגה במהלך הכנס 

 .הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים 

  בכנס. רהמטעם החב נציגים 2השתתפות 

  המלאמהמחיר לכל משתתף מטעם החברה  10%הנחה של. 

 

 + מע"מ ₪ 1,000 – ומר פרסומי למשתתפי הכנסחלוקת ח

 .הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים והצגת חומר פרסומי באופן אשר יקבע בהמשך

 

 

 


