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 שלום רב,
 

 Seoul Aerospace & Defense Exhibition 2017  הנדון: תערוכת הנדון:
   

 תתקיים בין התאריכים  Seoul Aerospace & Defense Exhibitionתערוכת 
 בסיאול, קוריאה. 2017אוקטובר  17-22 

 התערוכה מתקיימת במיקומה המסורתי בשדה התעופהלתשומת ליבכם 
ויר, והאמדובר בתערוכה ביטחונית, הממוקדת במערכות וציוד הגנה בתחומי 

 היבשה והים.
כה שהתקיימה להלן נתונים, שהתקבלו מהנהלת התערוכה, לגבי ההשתתפות בתערו

 :2015 באוקטובר
 מדינות 32 -מציגים מ 386 -

  מדינות 48 -ממשלחות  82 -

 מקצועייםמבקרים  79,291 -

 

 .www.seoulaireshow.comפרטים לגבי התערוכה ניתן לקבל באתר התערוכה: 

  ההשתתפות בתערוכה, במסגרת ביתן לאומי, שיאורגן ע"י סיב"ט, מעניקה
ליצור קשרים עם בעלי תפקידים בכירים, הזדמנות לתעשיות הביטחוניות 

לתהליכי הרכש והן עם התעשיות הזרות באזור, במטרה לבחון את  םהרלוונטיי
 האפשרויות לשיתופי פעולה.

הצבאית יחד עם הנספחות  ם,סיב"ט נרת ,כחלק מהסיוע  השיווקיבשנה שעברה, 
ות בין תואמו פגישות ספציפי  .בקוריאה ולבקשת החברות המשתתפות בתערוכה

 התעשיות לבין בכירים וכן הבאת משלחות של בכירי הזרועות לביתנים  .
רוב בכירי הזרועות וארגוני הביטחון בקוריאה ביקרו בביתן  ,פרט לביקורים ופגישות ם

 .הלאומי 
 

יפעל להבאת בכירים מזרועות בסיב"ט הדסק השיווקי כפי שנעשה בשנה שעברה, 
בהתאם לבקשות וצרכי  ,בביתן הור/פגישלביקהצבא וגורמי ממשל שונים, 

 התעשיות.
 

ביתני החברות כוללים במה,  כלהביתן הישראלי יזוהה ככזה בכניסות ובתוך הביתן. 
חדר ישיבות על לרשות משתתפי הביתן הלאומי יועמד שטיח וקירות היקפיים. 

, תיות הבסיסיות עם התעשיות האחרות. כמובן שנושא התש  Time Sharingבסיס 
 ההשתתפות. כבר במחיר יםמגולמקיון יהנהפרסומים ואבטחה, ה



 

 ניתן להשתתף בביתן הישראלי בשני אופנים:

  תצוגה רגילה .1
  מ"ר. 1 - $ ל950בעלות 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
 $.250,6בעלות של מ"ר  5 -ערכת תצוגה על פני שטח של כ

ם אשר יסופקו ע"י המציג, , עפ"י החומרימואר הפקת פנל גרפי כוללת תצוגההערכת 
 .לשימוש נציג החברה Stool, כסא דלפק/ארונית

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

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

 .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  12 -תנים ע"י סיב"ט. הסבסוד ניתן למעלות נתח השירותים הני 50%תשלם 

 הראשונים. 
 750$ במקרה זה העלות למ"ר הינה:

 ₪ מיליון  04 –חברה שהמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ  .ב
מ"ר  9 -מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. הסבסוד יינתן ל 30%תשלם 

 670$במקרה זה העלות למ"ר הינה: הראשונים בלבד. 

ותבחר להשתתף באמצעות ₪ מיליון  50 -ור המכירות השנתי שלה קטן מחברה שמחז .ג
 מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט. 50%תשלם  ערכת תצוגה

 $.4900עלות ערכה מסובסדת: 

תעשיות המבקשות לקבל הסבסוד, יידרשו למלא טופס הצהרה לגבי מחזור המכירות השנתי 
 (.ה. )את הנוסח ניתן לקבל במשרדנוהאחרון שלהם ולהחתים את רו"ח של החבר

 

  היקף. באיזהואם בכוונתכם להשתתף בתערוכה הנ"ל חשוב לנו לקבל התייחסותכם 
 

  
   

 בברכה, 
 

 אלונה לוינטל                                                                                                 
 תקשורת שיווקית חטיבתר'  


