הכנס השני של החברה להפרעת קשב והכנס הארצי להפרעת קשב
בישראל
 4 – 3באפריל  ,2019מלון דן פנורמה ,תל-אביב

שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לכנס השני של החברה להפרעת קשב וריכוז אשר יערך בימים רביעי-חמישי,
 4 – 3באפריל  2019במלון דן פנורמה בתל-אביב.
כנס זה הינו הכנס השני במסגרת החברה החדשה שהוקמה ,אך ממשיך רצף של  6שנים של כנס ארצי שנתי
בתחום הפרעת הקשב ,ההפרעות הנלוות לה והחידושים בתחום.
הכנס מהווה מקום מפגש מרכז י לרופאים העוסקים בתחום :פסיכיאטרים ,נוירולוגים ,רופאי משפחה ורופאי
ילדים .הכנס מעודד גם את השתתפותם של רופאים צעירים ומתמחים ,אנו מצפים לכ 300-משתתפים לפחות.
תכנית הכנס כוללת הרצאות מעדכנות ומחדשות של אנשי המקצוע מהטובים ומהמובילים בארץ ובעולם,
סימפוזיונ ים של מחקר ,סדנאות של דיון וסיעור מוחות ,ופאנל העוסק בקשר בין חברה ,סטיגמה והפרעת קשב
בנוכחות אנשי ציבור ,אנשי תקשורת ,אנשי חינוך ורופאים.
כבכל שנה ,במקביל לכנס תתקיים תערוכה מקצועית מסחרית נרחבת .על מנת להגדיל את חשיפת המציגים
בתערוכה ,תתקיימנה כל ההפסקות בשטח התערוכה .אנו בטוחים כי גם השנה תהווה התערוכה המקצועית
מוקד משיכה למבקשים להתחדש ולהתעדכן.
הכנס השנתי מהווה אירוע מרכזי לציבור המקצועי העוסק בתחום הפרעות הקשב מהווה מקום מפגש
לדיון ולחשיבה מקצועית כמו גם הזדמנות חשובה לפגוש אנשי מקצוע אחרים בתחום ,ליצור קשרים אישיים,
להתעדכן בחידושים טכנולוגיים ובאמצעי טיפול.
נשמח לראותכם בין המציגים בתערוכה ונותני החסויות לכנס.
בתודה ובברכה,

בברכה,
ד"ר איריס מנור  -יו"ר החברה להפרעות קשב

ד”ר איתי ברגר

ד"ר גבי וינשטיין

אינדקס חסויות (המחירים הנקובים מטה לא כוללים מע"מ)
חסות פלטינום


חסות להרצאה בכנס בתיאום עם הוועדה המארגנת



 5תגי מציג כולל ארוחות הצהרים והפסקות הקפה



שטח תצוגה בגודל  12מ"ר



פרסום החסות באתר ,בתכנית ובפרסומי הכנס כ"חסות פלטינום"



הקרנת שקופית פרסום של החברה נותנת החסות בתחילת ההרצאה

₪55,000

הערה  :הוצאות המרצים (לינה ,העברות ,טיסה) אינן כלולות בחסות להרצאה וישולמו בנפרד ע"י החברה
שמארגנת את ההרצאה .מספר ההרצאות מוגבל!

חסות זהב


 4תגי מציג כולל ארוחות הצהרים והפסקות הקפה



שטח תצוגה בגודל  12מ"ר



פרסום החסות באתר ,בתכנית ובפרסומי הכנס כ"חסות זהב"

חסות כסף


 3תגי מציג כולל ארוחות הצהרים והפסקות הקפה



שטח תצוגה בגודל  6מ"ר



פרסום החסות באתר ,בתכנית ובפרסומי הכנס כ"חסות כסף"

חסות לתיקי הכנס

₪30,000

₪20,000

₪15,000



 2תגי רישום כולל ארוחות הצהרים והפסקות הקפה



לוגו נותן החסות על תיקי הכנס – בחירת התיקים ואספקתם באחריות החברה המארגנת את הכנס



הדפסת שם ולוגו החברה נותנת החסות על תיק הכנס



הכנסת אינסרט לתיקי המשתתף



פרסום החסות בפרסומי הכנס וכן באתר הכנס ,כולל לוגו נותנת החסות

חסות לשרוכי הכנס


חסות לשרוכי הכנס  -פרסום לוגו החברה נותנת החסות על גבי שרוכי הכנס



פרסום החסות בפרסומי הכנס וכן באתר הכנס ,כולל לוגו נותנת החסות



פרסום מודעה של החברה בקובץ התקצירים של הכנס שיפורסם באתר האינטרנט



הכנסת פריט פרסומי לתיקי המשתתפים – גודל מירבי A4

₪ 15,000

חסות לעטים ומחברות הכנס


₪ 5,500

מיתוג של  300עטים מחברות עם לוגו החברה נותנת החסות



פרסום שם החברה ברשימת נותני החסויות בספר הכנס



באחריות נותן החסות לספק את העטים ומחברות הכנס

חסות על תגי הכנס


₪ 4,000

פרסום לוגו החברה נותנת החסות על גבי תגי השם של המשתתפים



פרסום החסות בפרסומי הכנס וכן באתר הכנס ,כולל לוגו נותנת החסות



פרסום מודעה של החברה בקובץ התקצירים של הכנס שיפורסם באתר האינטרנט

תצוגה בתערוכה

₪ 7,000

יחידת תצוגה= שטח תצוגה פתוח ללא קירות בגודל  6מ"ר ( 3מטר חזית 2 ,מטר עומק) הכולל:



שולחן תצוגה 2 ,כסאות ,נקודת חשמל ,שני תגי מציג הכוללים ארוחת צהריים



כיבוד במהלך הפסקות הקפה וארוחת צהריים בשטח התערוכה



פרסום שם החברה ברשימת המציגים

אינסרט לתיקי המשתתפים

הכנסת פריט פרסומי אחד לתיקי המשתתפים .חומר זה יועבר למזכירות הכנס ע"י החברה

נותנת החסות ,בכפוף לאישור הועדה המארגנת .גודל מירבי  ,A4מקסימום  8דפים.



אינסרט לתיקי המשתתפים לחברות המציגות בתערוכה

₪ 1,500



אינסרט לתיקי המשתתפים לחברות אשר אינן מציגות בתערוכה

₪ 2,000

תנאי תשלום 2 :המחאות לפקודת "דן כנוסים ותערוכות" 50% ,במזומן עם ההזמנה לשמירת שטח התצוגה,
 50%לתאריך  1במרץ .2019
ביטול השתתפות :הודעות ביטול יתקבלו בכתב בלבד .במקרה של קבלת הודעת ביטול עד תאריך  1במרץ
 2019יוחזר למציג  50%מהתשלום וזאת בתנאי מפורש כי השטח הושכר למציג אחר .לאחר תאריך זה לא יוחזרו
תשלומים.
בקשות מיוחדות :במידה ואחת האפשרויות המפורטות מעלה אינה תואמת את צרכיך ,נשמח להציע אפשרות
אחרת אשר תהלום את בקשותיך .למידע נוסף ולכל בקשה אחרת ניתן לפנות ליעל זיו ,מנהלת התערוכה
והחסויות:
יעל זיו -חברת פאראגון
טלפון ,054-5599821 :דוא"ל yziv@paragong.com:

