
 
 

 
 שיווקית     תתקשור      חטיבת  

 03-6975515                 טלפון: 
     03-6934639               פקס:     

 25.10.16                 תאריך:      
 שלום רב, 

 
 , תאילנדDefense & Securityתערוכת הנדון: 

 
  .2017נובמבר  6-9אריכים תתקיים בבנגקוק, תאילנד בין הת Defense & Securityתערוכת 

 
, המתמקדת 2003מאז שנת  השמיניתזו הפעם  מדובר בתערוכה ביטחונית מקצועית, המתקיימת

 בנושאי יבשה ואבטחה. 
התערוכה מתקיימת בחסות משרד ההגנה התאילנדי וזוכה להתייחסות רצינית מצד גורמי משרד 

כירים, בעיקר מצבא היבשה ההגנה ומשתתפים בה בכירי משרד ההגנה, מפקדי זרועות ב
 ומזרועות האוויר והים. כמו כן מבקרים בה גורמים בכירים ממדינות האזור. 

 
ים בתערוכה זו.  מהשתתפותנו בעבר,מדובר בתערוכה המאורגנת פעמ חמש סיב"ט השתתף כבר 

 עם השנים.היא גדלה ומתרחבת קטנה יחסית )לתערוכות אחרות( אך , ברמה ובסטנדרטים בינ"ל

 חרונה, כפי שפורסמו ע"י מארגניה:לן נתונים מהתערוכה האלה

 מדינות. 59 -מבקרים מקצועיים מ 13,895
 .מדינות 27 -משלחות רשמיות ולא רשמיות, מ 300 -מעל ל

 . http://www.asiandefense.comלפרטים נוספים ניתן לעיין באתר התערוכה: 

ובכלל זה בתאילנד, קיים צורך בציוד ביטחוני. כמו כן, אירועים, שאירעו בתאילנד בשנים  ,זרחבמ
 . HLS)האחרונות, גם הם מחזקים את הצורך בציוד ביטחוני וציוד להגנת הבית )

 טחוני למזרח בכלל ולתאילנד בפרטיכמו כן, בשנים האחרונות ישנה מגמת עליה ביצוא הב
 תחומי עניין עיקריים: 

 השבחת רק"ם       - הגנ"א            -מל"טים               -התמודדות נגד מטענים       -
 תקשורת נתונים - נק"ל ותחמושת   -מכשירי קשר        -ארטילריה ורקטות                 -

 אנו חשים שקיים רצון של התעשיות להשתלב בנעשה במזרח ואנו מעוניינים לחזק מגמה זו. 
, התעשיות הישראליות, שהשתתפו בתערוכה האחרונה, היו מרוצות מאוד מהשתתפותן בנוסף

 ומהחשיפה לגורמים רלוונטיים ומקבלי החלטות בתאילנד והאזור.

אור ניסיון העבר בתערוכה זו והפוטנציאל שאנו רואים בתאילנד ובמדינות האזור, וכן נכונות ל
 . הפעםט יארגן ביתן לאומי בתערוכה זו גם התעשיות הביטחוניות להשתתף בתערוכה זו, סיב"

אין ספק כי "הביתן הישראלי", בהיותו מאגד בתוכו את החברות הביטחוניות הישראליות, 
 הנחשבות למובילות בעולם, מהווה מוקד משיכה למבקרים, ומכאן גם החשיבות בהשתתפות בו.

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

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

קידום שיווקי, באמצעות נספחי צה"ל ונציגי משהב"ט בעולם, לצורך הבאת משלחות רשמיות  -
 ומבקרים מקרב תעשיות מובילות בינלאומיות.

 קידום וחשיפה באמצעות פרסומים ייעודיים. -

 

 

http://www.asiandefense.com/


 

 

 
 
 

 ים.ביתני החברות כוללים במה, שטיח וקירות היקפי כלהביתן הישראלי יזוהה ככזה בכניסות ובתוך הביתן. 
עם התעשיות האחרות. כמובן   Time Sharingחדר ישיבות על בסיס לרשות משתתפי הביתן הלאומי יועמד 

 . ההשתתפותקיון מגולמות כבר במחיר יהנו, פרסוםאבטחה, ,  התשתיות הבסיסיות שעלויות

 

 ניתן להשתתף בביתן הישראלי בשני אופנים:

  תצוגה רגילה .1
  מ"ר. 1 - $ ל709בעלות של  3*3מ"ר,  9מינימום 

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
 $.6505,בעלות של מ"ר  5 -ערכת תצוגה על פני שטח של כ

, דלפק/ארונית, עפ"י החומרים אשר יסופקו ע"י המציג, וארמ הפקת פנל גרפי כוללת תצוגההערכת 
 .לשימוש נציג החברה Stoolכסא 

 וכל השירותים הנלווים של סיב"ט, כמפורט מעלה. שטחהעלויות שכירת  במחירים הנ"ל מגולמים

ששוכרת שטח תצוגה, וכן אינו כולל  פרטני של חברההמחיר לא כולל עלויות עיצוב והקמה וחשמל 
 ם שונים שיידרשו מהרשויות השונות של ו/או של הנהלת התערוכה.תשלומי

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

 

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

   ₪מיליון  70 –חברה שמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ  .א
 מ"ר הראשונים.  12 -נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד ניתן למעלות  50%תשלם 

 750$ במקרה זה העלות למ"ר הינה:

 ₪ מיליון  40 –חברה שהמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ  .ב
במקרה זה מ"ר הראשונים בלבד.  9 -מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד יינתן ל 30%תשלם 

 670$: העלות למ"ר הינה

 20%תשלם  ערכת תצוגהותבחר להשתתף באמצעות ₪ מיליון  70 -חברה שמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ .ג
 מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט.

 $.4,200עלות ערכה מסובסדת: 

תעשיות המבקשות לקבל הסבסוד, יידרשו למלא טופס הצהרה לגבי מחזור המכירות השנתי האחרון שלהם 
 ם את רו"ח של החברה. )את הנוסח ניתן לקבל במשרדנו(ולהחתי

 
 
 

  באיזה היקף.ואם בכוונתכם להשתתף בתערוכה הנ"ל מבקשת התייחסותכם 
 

  
 בברכה, 

 
 אלונה לוינטל 

 תקשורת שיווקית חטיבתר'  


