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  6iNNOVEX201 טופס הזמנה
 

 הננו מזמינים בזאת:
 

 __________ את הגודל הביתן הנדרש במטר רבוע אנא ציין
 

                                  :)נא רשום העדפותיך מימין לשמאל( *ביתן מבוקש מיקום
 _________3__________ עדיפות 2________ עדיפות 1עדיפות 

 
* מיקום הביתן בתערוכה יעשה על בסיס "מקום פנוי". יש לתאם  את מיקום הביתן ולקבל על 

 .iNNOVEX2016כך אישור בכתב מהנהלת 

 : כדלקמן 6iNNOVEX201בכנס  חסות לקחתנרצה 
 חסות פלטינה 
 חסות טיטניום 
 חסות זהב 
 חסות רויאל 
 חסות אימפריאל 
 חסות למתחם הסטארטאפים 
  אחת למסלול טכנולוגי מסלוללחסות מרכזית((. 
  מסלול ניהולי )אחת למסלול(מרכזית לחסות 
 חסות מסלול רגילה 
 ( תבלעדיחסות ארוחת צהריים) 
 חסות הפסקת הקפה 
 חסות קוקטייל נעילה 
 חסות )בלעדית( לתיקי הכנס 
 חסות )בלעדית( לשרוכי התגים 
  בלעדית( לתגי המשתתפיםחסות( 
 חסות )בלעדית( לחולצות הכנס 
 אינסרט בתיקי המשתתפים 
 דף פרסומי בקטלוג הכנס 
 ______  קמפיין דוא"ל עם הזמנה ייחודית לבקר בביתנינו. מספר הפצות 

 מנהלים, מהנדסים, מנהלי רכש ותפעול( מבקרים ממוקדים 1,000-ל( 

 מנהלים, מהנדסים, מנהלי רכש ותפעול( מבקרים ממוקדים 2,000-ל( 

 מנהלים, מהנדסים, מנהלי רכש ותפעול( מבקרים ממוקדים  3,000 -ל( 
 

 למציגים בתערוכת הכנס
 

  :מפיקי התערוכה יספקו )ללא תשלום( ציוד עפ"י גודל השטח ששכרתם לפי המפתח הבא
 

שקע  1כסאות + 2+ ס"מ( 75ס"מ )גובה  75X52X102שולחן סימא סיסטם –מ"ר  4על כל 
 קילו וואט(  1חשמל )

 
 אנחנו זקוקים ל: )נא ציינו מספר מדויק לכל פריט(: 

 
 שולחנות____

 ____כסאות
 ____שקע חשמל
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 , אנו זקוקים ל:*בתשלום נוסף*
 לוגו בחזית הביתן __. 1
 DVDאינץ' כולל מעמד ונגן  42. ___מסך/י פלזמה 2
 חשמל .3

 __ נקודות חשמל 
 תאורה:. 4

 (W100__ ספוט תאורה )
 (W300__ ספוט תאורה )

 . תקשורת בביתן5
 ת טלפוןו__ נקוד

 __ חיבור אינטרנט 
 רגילים _ כסאות_. 6
 . __  כסאות מרופדים7
 _ שולחנות_. 8
 __ ארוחות צהריים. 9

 ________________________________אחר .10
לכם *יש להזמין חשמל ותאורה רק במידה ויש צורך להרחיב מעבר לציוד הבסיסי המגיע *

 .(iNNOVEX2016מחירון  ו)רא שטח ששכרתםעם ה
 

 

 
 

 .iNNOVEX2016כנס ב ינוהזמנתמלא  מתחייבים לשלםבחתימתנו להלן הננו 

 שם החברה: ____________________          
 איש קשר לשליחת חשבונית: _________

איש קשר:  ___________________                 
 כתובת:_______________________
                 תפקיד:  ______________________
 טלפון:________________________

 חתימה: ______________________  
 פקס: _________________________

 ______________מספר ח.פ של החברה: 
 דוא"ל :_______________________

 הערות__________________________

 
  iNNOVEX2016 -נשמח לראותכם ב

 21את שם החברה )עד  מושם החברה )נא רש
אותיות ( כדי לאפשר לנו להכין כהלכה את השלט 

 )מתאים רק לחברות שרכשו ביתן מובנה( לביתנך

 

          

           




