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  2018Singapore Air Showתערוכת  הנדון:

 

 שלום לכולם,

  

  , בסינגפור.2018פברואר  6-11ין התאריכים ב, תתקיים Singapore Air Show 2018תערוכת 

גם בתערוכה זו סיב"ט יארגן את השתתפות התעשיות הביטחוניות הישראליות במסגרת ביתן לאומי. 

ליצור קשרים ההשתתפות בתערוכה, במסגרת ביתן לאומי, מעניקה הזדמנות לתעשיות הביטחוניות 

עם בעלי תפקידים בכירים, הרלוונטיים לתהליכי הרכש והן עם התעשיות הזרות באזור, במטרה 

 לבחון את האפשרויות לשיתופי פעולה.

אנו בסיב"ט רואים חשיבות מיוחדת בסיוע לחברות גדולות כקטנות ולכן מעמידים לרשות המציגים 

סדרה של כלים שיווקיים שונים, במטרה לקדם את במסגרת הביתן הלאומי, מעבר לביתן ייחודי, גם 

 :החברות למול קהלי היעד שלהן, הנוכחים ומבקרים באירוע

 קידום שיווקי -

להבאת בכירים לביקור/פגישות בביתן יחד עם נציגינו בחו"ל יפעל בסיב"ט הדסק השיווקי 

 מזרועות הצבא וגורמי ממשל שונים, בהתאם לבקשות וצרכי התעשיות.

 .פרסומים ייעודייםיפה באמצעות קידום וחש -

כל זאת במעטפת תצוגה מכובדת ברמה גבוהה בתוספת שירותים יקרים המגולמים במחיר 

  .ההשתתפות

 בציון שמות כל החברות הישראליות שתשתתפנה עמדת קבלהו יכלול זיהוי בולט הלאומיביתן ה

 בתערוכה. 

בסיס  שישמשו את נציגי התעשיות על לרשות החברות שמשתתפות במתחם זה יועמדו חדרי דיונים,

 וכן אבטחה, ניקיון ותשתיות בסיסיות. Time Sharingשל 

 

פים בכל הקשור להתארגנות, לפרטים נוסבנספח לקובץ זה מופיעים עלויות ותנאי השתתפות. 

 03-6934639פקס: , 03-6975515תקשורת שיווקית בסיב"ט, טלפון:  לחטיבתוכו', נא לפנות  הרשמה

 . alona_levintal@mod.gov.ilדוא"ל: 

חשוב לנו לקבל התייחסותכם בהקדם, אם בכוונתכם להשתתף בתערוכה הנ"ל יערכות לצורך ה

 ובאיזה היקף. 

 

 בברכה,      

  

 אלונה לוינטל 

 תקשורת שיווקית ר' חטיבת 
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 :אופן ההשתתפות בתערוכה במסגרת ביתן לאומי

  תצוגה רגילה .1

 .מ"ר 1 -$ ל 1,250 שלעלות ב 3*3מ"ר,  9מינימום 

 כל חברה שתציג במסגרת זו תקבל במה, שטיח, קירות היקפיים.

 לתשומת ליבכם

  800בסך  אינה כוללת דמי רישוםעלות התצוגה SGD כ(- 730 US )$ הנהלת הנגבים ע"י

 .ות זו תיגבה ע"י סיב"ט במעמד ההתקשרותעל התערוכה.

 הקמה של הביתן הפרטני של כל חברהעלות התצוגה איננה כוללת את העיצוב וה . 

  ,ניתן להזמין באמצעות סיב"ט פריטים משלימים לביתן בתוספת עלות )דלפק/ארונית, כסא בר

 די ומדפים(.כסאות, שקע חשמל, תאורות זרוע, פח משר 3שולחן עגול, 

 ערכת תצוגה .2

 $. 7,600-בעלות של כמוערכת  מ"ר, 5-שטח עמדה תדמיתית כ

כל חברה שתציג במסגרת זו תקבל במה, שטיח, קירות היקפיים, פנל גרפי מואר, עפ"י החומרים 

 .ושקע חשמלי אחד Stool ותכסא 2אשר יסופקו ע"י המציג, דלפק/ארונית, 

 .דמי הרישום נכלליםבמסגרת עלות ערכת התצוגה  *

 

 גלמים: מחירים הנ"ל מה

 כולל ניקיון בימי התערוכה( של הביתן הלאומי ותחזוקה הקמה, ועיצוב עלויות שכירת שטח( 

  חדר דיונים, שישמש את החברות המשתתפות בביתן הלאומי על בסיס שלTime Sharing  

 אבטחה  

 של כל חברה. פרטני)צריכה ותשתית( כולל עלויות חשמל  לא

 התערוכה סיב"ט יבצע התחשבנות עם החברות בהתאם לעלויות בפועל. בגמר

 

 

 "ט: תשומת ליבכם למדיניות סבסוד של סיב

 ₪ ליון ימ 04 –חברה שהמחזור הכספי השנתי שלה קטן מ 

מ"ר הראשונים  9 -מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד יינתן ל 20%תשלם 

 990$במקרה זה העלות למ"ר הינה: בלבד. 

 ₪ ליון ימ 07 –חברה שהמחזור הכספי השנתי שלה היה קטן מ 

 מ"ר הראשונים.  12 -מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד ניתן ל 40%תשלם 

 1,050$במקרה זה העלות למ"ר הינה: 

 ותשתתף בערכת תצוגה₪ מיליון  07 –חברה שמחזור המכירות השנתי שלה היה קטן מ 

 מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. 20%תשלם 

 6,300$עלות ערכה מסובסדת: 

תעשיות המבקשות לקבל הסבסוד, יידרשו למלא טופס הצהרה לגבי מחזור המכירות השנתי האחרון 

 שלהם ולהחתים את רו"ח של החברה. )את הנוסח ניתן לקבל במשרדנו(

 


