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 שיווקית     תתקשור    חטיבת

 03-6975515                טלפון:  
                                                                                                                                                                                                                     03-6934639               פקס:     

  2016מאי,  25              תאריך:               
 

  LAAD 2017 תערוכת  הנדון:

 שלום רב,
 

, תתקיים בריו LAAD ,Defense & Security International Exhibitionתערוכת 
 .4-7/4/2017ז'נרו, ברזיל בין התאריכים -דה

, הנמצא כבכל שנתיים, גם הפעם, סיב"ט מארגן את הביתן הלאומי בתערוכה זו
"הביתן הישראלי", בהיותו מאגד בתוכו את החברות . HALL 4 -מסורתית ב

הנחשבות למובילות בעולם, מהווה מוקד משיכה  ,הביטחוניות הישראליות
 למבקרים, ומכאן גם החשיבות בהשתתפות בו.

אנו בסיב"ט רואים חשיבות מיוחדת בסיוע לחברות ולכן מעמידים לרשות המציגים 
ייחודי, גם סדרה של כלים שיווקיים שונים,  במסגרת הביתן הלאומי, מעבר לביתן

 :במטרה לקדם את החברות למול קהלי היעד שלהן, הנוכחים ומבקרים באירוע

 קידום באמצעות מפגשים -
בפרט, יפעלו להבאת  אמל"טאנשי סיב"ט כאן בארץ, יחד עם נציגנו בעולם ו

 בכירים לביקור/פגישות בביתן הלאומי.  

 מים ייעודייםקידום וחשיפה באמצעות פרסו -
 עלון ואתר אינטרנט הסוקרים את החברות המשתתפות בביתן הלאומי.

 קידום באמצעות פעילות תקשורתית ויח"צ -
פעילות תקשורתית ויח"צ לתעשיות שתצגנה בביתן הלאומי לקידום וחשיפה 

חיובית של החברות בעיתונות המקצועית הרלוונטית, כפי שבוצע בפעם 
 הקודמת.

עבור   B2Bפגישות  60 -סיב"ט תיאם למעלה מ 2015 -יימה בבתערוכה שהתק
 80 -ם אותרו למעלה מיהשבעקבותפגישות עם עיתונים מקצועיים  50החברות וכן 

 קטעי עיתונות. 

ביתן ישראלי יכלול זיהוי לאומי בולט,  עמדת קבלה, בציון שמות כל החברות ה
ות במתחם זה יועמדו לרשות החברות שמשתתפהישראליות שתשתתפנה בתערוכה. 

 וכן Time Sharingחדרי דיונים, שישמשו את נציגי התעשיות על בסיס של 
 .תשתיות בסיסיותוקיון יאבטחה, נפרסומים, פעילות תקשורתית, 
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 ניתן להשתתף בביתן הישראלי בשני אופנים:

  - תצוגה רגילה  .1
 .מ"ר 1 /$ 1,500 של עלותב 3*3מ"ר,  9מינימום 

 רת זו תקבל במה, שטיח, קירות היקפיים.חברה שתציג במסג
ניתן להזמין באמצעות סיב"ט פריטים משלימים לביתן בתוספת עלות 

דלפק/ארונית, כסא בר, שולחן עגול, כסאות, שקע חשמל, תאורות זרוע, פח משרדי )
 ומדפים(.

  - תצוגה תדמיתית .2
 .  8,250$בעלות של  מ"ר 5 -כעל פני שטח של  ערכת תצוגה

, עפ"י החומרים מואר פנל גרפיבמה, שטיח, קירות היקפיים, וגה כוללת תצהערכת 
 .לשימוש נציג החברה Stoolכסא ו דלפק/ארוניתאשר יסופקו ע"י המציג, 

עיצוב והקמה של הביתן הלאומי שכירת שטח, במחירים הנ"ל מגולמים  עלויות 
 קיוןינו עלוןפרסום ב אבטחה,  חדר דיונים,ותשתיות בסיסיות של ביתני החברות, 

 בימי התערוכה . 
של חברה ששוכרת  תחשמל פרטניצריכת עיצוב והקמה ועלויות כולל  אינוהמחיר 

של של ריו ו/או שיידרשו מהרשויות השונות  ,תשלומים לאכן  ו. כמשטח תצוגה
 ידוע לנו על מס השתתפות לעיריית ריו בסך .מעבר למפורט לעיל הנהלת התערוכה

 ציגה.$ לכל חברה מ350 -כ
 בגמר התערוכה סיב"ט יבצע התחשבנות עם החברות בהתאם לעלויות בפועל.

 
 : במסגרת הסיוע לתעשיות קטנות "טתשומת ליבכם למדיניות סבסוד של סיב

   -₪ ליון ימ 40 –חברה שהמחזור הכספי השנתי שלה קטן מ  .א
 -מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד יינתן ל 20%תשלם 

                 מ"ר הראשונים בלבד.  9
 1,060$במקרה זה העלות למ"ר הינה: 

  -₪ מיליון 70 –חברה שהמחזור הכספי השנתי שלה קטן מ  .ב
 מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד ניתן  40%תשלם 

                    מ"ר הראשונים.  12 -ל

 1,170$במקרה זה העלות למ"ר הינה: 

שתתף תו ₪מיליון  07 –חברה שהמחזור הכספי השנתי שלה קטן מ  .ג
מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י  20%תשלם  ,ערכת תצוגה באמצעות

                                       סיב"ט.

 $.6,050עלות ערכה מסובסדת: במקרה זה 

גבי מחזור תעשיות המבקשות לקבל הסבסוד, יידרשו למלא טופס הצהרה ל
הצהרה המכירות השנתי האחרון שלהם ולהחתים את רו"ח של החברה. )נוסח 

 .ניתן לקבל במשרדנו(
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לפרטים נוספים בכל הקשור להתארגנות, הרשמה, הזמנות שטחים וכו', נא לפנות 
  , 03-6975515טלפון: , בסיב"ט תקשורת שיווקית חטיבתל
 

  alona_levintal@mod.gov.il     :אלונה לוינטל  

 
 

 בברכה, 
 

 אלונה לוינטל 
 שיווקית תקשורת חטיבת ר'  
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