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 48 שעות של הזדמנויות כלכליות
   ימים ב' ו-ג', ה – 5 - 6 בדצמבר 2022, ביתן 10, אקספו תל אביב

 

שוק האנרגיה בישראל וברחבי העולם משתנה בשנים האחרונות בקצב מסחרר. לצד ההזדמנויות שהתפתחויות אלה מציעות כל העת, 

 בהיבטים גלובליים, פיננסיים וטכנולוגיים של משק האנרגיה.  האנרגיה העולמי והישראליעומדים גם אתגרים גדולים על משק 

התשעה עשר, אותה יוזמים ומארגנים חברת אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי וחברת תכלית  2022בוועידת אנרגיה ועסקים הבינלאומית 

מאות אורחים מקהילת משק האנרגיה והכלכלה עם כנסים, אנו נדון בכל היבטים הללו עם מרצים מהארץ ומהעולם מהמובילים בתחומם 

 מישראל ומהעולם. 

 שנים. 19הינה פורום האנרגיה השנתי המרכזי הגדול והמוביל מסוגו בישראל מזה הוועידה 

 , אקספו תל אביב.10בביתן  2022בדצמבר  6 - 5 –הוועידה תתקיים בימים ב' וג'  

 

 :הוועידה תכלול

  .בשנים הקרובות שני ימי דיונים במושבי מליאה, מושבי דיון והרצאות בנושאים העיקריים שיעסיקו ויובילו את משק האנרגיה .1

  .ואנליסטים עם טיפים להשקעה במניות האנרגיה , מנהלי השקעותמפגש עם משקיעים .2

 בישראל. האנרגיהמשק כאות הוקרה והערכה על תרומה לחיזוק  2022הכרזה על איש/ת השנה בתחום האנרגיה לשנת  .3

 .לצד הוועידה מקצועיים ושיווקייםם בנוסף, הוועידה מציעה פלטפורמה עסקית המאפשרת לחברות לקיים כנסי .4

 

 )התוכנית ראשונית ונתונה לשינויים( הוועידה תעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

 

  אזוריים פעולה ושיתופי והישראלי הבינלאומי האנרגיה משק •

  טבעי הגז מקורות לפיתוח עסקיות הזדמנויות •

 האנרגיה במשק סיכונים וניהול השקעות מימון •

 אנליסטים שיח •

 המימן כלכלת •

 CCUS - הפחמן תחמוצת בדו ושימוש אחסון, לכידה •

 פחמן מס •

 ליישום מהחלטה: החשמל משק פיתוח •

 ?מעשי הקרוב בעשור מגהוואט 15,000 הקמת של יעד האם – אנרגיה מערכות וניהול מתחדשת אנרגיה •

 וולטאי-אגרי חשמל ייצור •

 אנרגיה אגירת •

 דרך פורצות וטכנולוגיות חכמה אנרגיה - האנרגיה במשק ופיתוח מחקר •

 החשמלי הרכב בעידן הדלק משק •

 ואלטרנטיבית חשמלית תחבורה •
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 :קהל היעד

, נציגי הממשלה, קובעי מדיניות בתחומי האנרגיה, תשתית ואיכות הסביבה, בכירים בישראל בוועידה ישתתפו בכירי הכלכלה ומשק האנרגיה

, חברות ורכב דלקאנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה והטענת כלי רכב חשמליים, חברות מחברות בינלאומיות, מנהלים ונציגים של חברות 

רים, חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים, נציגי מפעלים, תעשיה חיפושי נפט וגז, ספקי גז חברות תשתית נפט וגז, בתי זיקוק מקומיים וז

 קיבוצית, מהנדסים, ממוני אנרגיה, יזמים ומשקיעים פרטיים, אנשי עסקים ובנקאים מקומיים וזרים, מנהלי השקעות, קרנות הון סיכון, חברות

 .עוד.ות, קיבוצים, מושבים מקומיוביטוח, משרדי עו"ד ורו"ח, רשויות 

 

 מזמינים אתכם להיות שותפים למהפכת האנרגיה המתרחשת:אנו 

 כדי ליצור קשרים והזדמנויות עסקיות עם השחקנים המרכזיים בתעשיית האנרגיה. •

 כדי להתעדכן בחידושים, בסוגיות ובנושאים המניעים את הכלכלה. •

 והשתתפות בתצוגה תהווה הזדמנות למיתוג וחשיפת פעילות חברתך ומקסום ההגעה לקהל היעד המבוקש. וועידהמתן חסות ב •

 ברוב המקרים ההשתתפות שלכם מניבה רווח ממשי באמצעות יצירת קשרים ועסקאות שנחתמות בעקבות התצוגה והוועידה. •

 

 :להלן אפשרויות לשיתוף פעולה וחשיפה עבור חברתך

 חברה וכנס חסויות .1
 

 חברה כנס ארד חסות כסף  חסות זהב חסות 

הרצאה בוועידה המקצועית  הרצאה

בתחום הרלוונטי לעיסוקכם 

בכירים  נציגים 2 על ידי

מחברתכם )בתיאום עם 

 .(המארגנים

הרצאה בוועידה 

המקצועית בתחום 

הרלוונטי לעיסוקכם על  

ידי נציג בכיר מחברתכם 

 .()בתיאום עם המארגנים

בוועידה המקצועית הרצאה 

בתחום הרלוונטי לעיסוקכם על  

ידי נציג בכיר מחברתכם )בתיאום 

 ם(.עם המארגני

להעביר את המסרים  המעוניינות חברות

המקצועיים והשיווקיים של חברתכם  

באמצעות הרצאות או פרזנטציה 

אולם קבלו כנס שיווקי י או מקצועית

כולל מע'  אשר לוועידהמקביל הסמוך 

כנס יתקיים לפני הך. הגברה + מס

לקוחות פוטנציאליים ולקוחות קיימים של  

חברתכם ובאי הוועידה המעוניינים 

 .להשתתף 

פרסום השם והלוגו 

של חברתכם  

 בהזמנות הוועידה

פרסום השם והלוגו של 

חברתכם בהזמנות בדואר 

בציון חסות  האלקטרוני

 .זהב

פרסום השם והלוגו של 

חברתכם בהזמנות 

בציון  האלקטרוניבדואר 

 .חסות כסף

פרסום השם והלוגו של חברתכם    

 .בהזמנות בדואר האלקטרוני

פרסום השם והלוגו 

של חברתכם  

 במודעות

פרסום השם והלוגו של 

חברתכם במודעות לפרסום 

 .בציון חסות זהב הוועידה

פרסום השם והלוגו של 

חברתכם במודעות 

בציון  לפרסום הוועידה

   .חסות כסף

פרסום השם והלוגו של חברתכם    
 במודעות לפרסום הוועידה

פרסום השם והלוגו של  שילוט
חסות  חברתכם עם ציון

לצד נותני חסות  זהב

על כל השילוט  אחרים

 וועידה.ב

פרסום השם והלוגו של 
חסות  חברתכם עם ציון

 לצד נותני חסות  כסף

על כל השילוט  אחרים

 וועידה.ב

  גבי על חברתכם ומיתוג פרסום

לפרסום ומיתוג חברתכם  עמוד

מטר ורוחב של   2.4בגובה 

התקנה מטר. כולל הדפסה, 1

  .והובלה

 אתם מעבירים את הגרפיקה 

  

פרסום השם והלוגו של חברתכם  

 .בשילוט בימי הוועידה
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לוגו חברתכם 

 באתר הוועידה

אתר בלוגו חברתכם יופיע 

הכנס עם קישור לאתר 

 .חסות זהב ציוןבחברתכם 

לוגו חברתכם יופיע 

באתר הכנס עם קישור 

בציון  לאתר חברתכם

 . חסות כסף

יופיע באתר הכנס עם  –לוגו חברתכם   

 קישור לאתר חברתכם

לוגו חברתכם 

בפרסומים 

ברשתות  

 החברתיות

לוגו חברתכם בפרסומים 

  החברתיותברשתות 

לוגו חברתכם בפרסומים 

  ברשתות החברתיות

לוגו חברתכם בפרסומים ברשתות   

 החברתיות

 8 -החסות תזכה ב כרטיסים

לכל אחד משני  כרטיסים

 ה.ימי הוועיד

 4 -החסות תזכה ב

לכל אחד משני  כרטיסים

 .ימי הועידה

לכל   כרטיסים 3 -החסות תזכה ב

 .אחד משני ימי הועידה

לכל אחד  כרטיסים 4 -תזכה בהחסות 

 .משני ימי הועידה

 09-9579331, 09-7687450 – נשמח לדון עמכם באפשרויות המגוונות להשתתפותכם בוועידה  עלות החסות

 
 .הרישום וכל הפסקות הקפה בשני הימים נערכים במתחם התצוגה - נוספים תצוגהו פרסוםאפשרויות  .2

 

 עמדת תצוגה עסקית   תאורה+   בר כיסא 1+ דלפק + כוללת טראס למציג עמדה  

 מה כוללת התצוגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרשים/ דוגמא

 להמחשה בלבד

 כוללת:  למציג עמדה

 תאורהלשילוט לחברתכם כולל  גובה מטר X 2.2מטר  2 טראס •

 הדפסה ו

 כולל הדפסה  100*50*100מודולרי בגודל:  דלפק •

  בר כיסא • 1
 

תג מציג הכוללים השתתפות  1במסגרת התצוגה תקבלו  •

  .הצהרייםארוחות  +בהרצאות בשני ימי הוועידה

 עמדה עסקית כוללת

  שילוט עליון עם דלפק  •

  הדפסת לוגו בחזית השולחן  •

  כיסא בר  •

  מ"ס 50מ עומק "ס  100מ רוחב "ס 90שולחן גובה  • 
 

תג מציג הכוללים השתתפות  1במסגרת התצוגה תקבלו  • 

 .הצהרייםארוחות  +בהרצאות בשני ימי הוועידה
 

  

 מ "בתוספת מע₪  5,500 מ "בתוספת מע₪  8,500 עלות התצוגה 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 19-טופס הזמנת תצוגה בוועידת אנרגיה ועסקים הבינלאומית ה

 אל תכלית כנסים ולשלוח  חתום עם חותמת, להסעיפים המצויניםאת כל מלא לנא 

  7687449-09, פקס: 7687450-09, טל': vision.net.iltdvorad@neדוא"ל: 

 ____________________ כתובת מלאה של החברה: : ________________________מס' ע.מ./ח.פ/ת.ז: __________________שם החברה

 

 ___________   פקס:ל': ___________________ טשם מלא של איש קשר: ______________________     תפקיד:   _________________

 

 ___________________________________________________________________ דוא"ל:  ___________________________: נייד

 נא לציין את בחירתכם:

 ₪     8,500 ---------------------------------- תאורה+   בר כיסא 1+ דלפק + כוללת טראס למציג עמדה

 

 ש"ח   5,500 ----------------------------------------------------------------------------- ת תצוגה עסקיתמדע

 *ע

   . הכנסותכני למארגני הכנס הזכות לקבל או לדחות הצעות למתן חסות או תצוגה. ההחלטה תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות  • 

 לאחר קבלת הטופס חתום ואישור המארגנים, אנו נשלח אליכם הסכם ע"פ בחירתכם לחתימה   •

 על כל המחירים יש להוסיף מע"מ כחוק. •
 

 ____________ _ __חתימה וחותמת החברה___________ _____ שם המאשר ___________________                     תאריך ___________ 

 

 

mailto:dvorad@nevtision.net.il

