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כנס ריתוך מתקיים מידי שנה ביוזמתה של הועדה הלאומית לריתוך בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות 

 הטכנולוגים. 
 להנגיש ידע מקצועי חדשני לעוסקים בתחום הריתוך בישראל. מטרת הכנס 

 אנשי מקצוע ובכירים ממשרדי ממשלה, מהאקדמיה והתעשייה ישתתפו בכנס כמרצים וכאורחים. 
 את הכנס תלווה תערוכה שבה ישתתפו מציגים ונותני חסות מתחום הריתוך בישראל.

 לציבור המשתתף בכנס.  אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתערוכה כמציגים וליהנות מחשיפה מקצועית 

 

 
 :למתן חסותספח הרשמה 

 2019ינוס השנתי לריתוך מעוניינת להשתתף כנותנת חסות בכ       החברה:שם 
 

 סוג החסות שנבקש )נא לסמן(: 

 חסות יהלום  

 כסףחסות 

 מוגדלתחסות 

 חסות רגילה

 חלוקת חומר פרסומי

 עד לתאריך הכנס. +מע"מ  להעביר _____________ש"ח בשם החברה מתחייבמוסמך ו "מ,הח אני

 תפקיד: ______________________  שם פרטי ומשפחה: ______________________

 __________ ___טלפון להתקשרות: _______________ פקס: ______

 ___________________________תובת למשלוח חשבונית: כ דוא"ל: ____________________________

 ___________תאריך: ______ :___________________החברהחותמת  חתימה:___________________

 

רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע"מהמפעיל הינו   
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 מע"מ+  ₪ 10,000 – חסות יהלום

 

 על תיק שיחולק בכנס יחד עם לוגו לשכת המהנדסים.החברה לוגו  הופעת •

 .באחד המושביםהצגת סרטון תדמית חברה  •

 .*חומר פרסומי בתיקי הכנס •

 במהלך הכנס.כפול שולחן תצוגה  •

 ובבמה המרכזית תחת "חסות יהלום" הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים •

 בכנס. רהמטעם החבנציגים  4השתתפות  •

 מיקום מרכזי בתערוכה •

 .מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  15%הנחה של  •

•  

 מע"מ+  ₪ 8,000 –כסף חסות 

 

 .באחד המושביםהצגת סרטון תדמית חברה  •

 .*חומר פרסומי בתיקי הכנס •

 במהלך הכנס.כפול שולחן תצוגה  •

 "כסףובבמה המרכזית תחת "חסות  הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים •

 נציגים מטעם החברה בכנס. 4השתתפות  •

 .מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  10%הנחה של  •

•  

 מע"מ+  ₪ 5,000 –ת מוגדלחסות 

 

 .*חומר פרסומי בתיקי הכנס •

 שולחן תצוגה כפול במהלך הכנס. •

 הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים. •

 בכנס. רהנציגים מטעם החב 3השתתפות  •

 .מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  10%הנחה של  •

•  

 מע"מ+  ₪ 3,000 –חסות רגילה 

 

 שולחן תצוגה במהלך הכנס. •

 לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים.הופעת  •

 .בכנס רהנציגים מטעם החב 2השתתפות  •

 .מהמחיר המלאלכל משתתף מטעם החברה  10%הנחה של  •

•  

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

 בתיק הופעת לוגו החברה בפרסומי הכנס השונים והצגת חומר פרסומי 


