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ללקוחותינו הספקים שלום,

בואו להתחבר להצלחה!!
הכנס השנתי לניהול משאבי אנוש בישראל – הכנס המקצועי והחשוב ביותר בתחומו בישראל – מתקיים בהצלחה
זאת השנה ה–  26ברציפות.

אנחנו מזמינים אתכם להתחבר להצלחה!

יו”ר הכנס השנתי ה 26 -הינו חיים סרור ( היה גם יו”ר הכנס השנתי ה ) !18 -מנהל שותף ICG - Integra Consulting group
עד לאחרונה סמנכ”ל משאבי אנוש וניהול פיתוח ארגוני בקבוצת בז”ן ,טבע ואלווריון.
תכנית הכנס השנתי ה–  26הולכת ומתגבשת בימים אלה .ומסתמנת כרלוונטית לתקופה ,מאתגרת וחווייתית במיוחד.
ספקים יקרים,
חלקכם מלווים אותנו כבר  26שנה ויחד עברנו שינויים ,צמחנו וחווינו מהפך משמעותי ומתמשך בתחום ניהול משאבי אנוש
בישראל ובעולם.
חשיבותכם לקידום המקצוע ,במיוחד לאור ההתפתחות הטכנולוגית האדירה – השווקים החדשים ,אופייה של התחרות העסקית
היא לאין ערוך.
עבור מנהלי משאבי אנוש אתם שותפים קריטיים להתייעלות ,לחדשנות להתפתחות ולהצלחה.
יותר מתמיד – המנהלים מחפשים פתרונות חדשים ודרכים להתייעל ולחדש.
השיח המשותף בין הלקוחות למפתחים ולספקים בחיפוש אחר פתרונות נוספים ,מותאמים ותפורים לצרכים ייחודיים – מתגבר.
אין ספק ,שהמפגש בכנס השנתי הוא זמן שיא והמקום הכי נכון ומתאים להשקת שירותים ומוצרים חדשים.
זמן ,שבו מנהלי משאבי אנוש פתוחים ופנויים להקשיב לכם ,לשמוע מה חדש ,להכיר ספקים שלא הכירו קודם,
לקבוע פגישות המשך...
וגם  -לשמוע חוות דעת מקולגות ,לקבל המלצות ,לקבל את הדחיפה הדרושה להתפתחות נוספת.
אין גם ספק ,ששמחת המפגש של כולם עם כולם  -דוחפת את הגלגלים קדימה לתנופת עשייה ולהתפתחות מקצועית מתחדשת.......
במהלך השנים ,למדתם להכיר את כוחו של הכנס ואת תרומתו לכל העוסקים בתחום ,כל אחד ממקומו הייחודי.
גם השנה אתם מוזמנים להנות מההזדמנויות שהכנס מציע.

הנכם מוזמנים לשקול את היצע אפשרויות הפרסום והחשיפה:
.1

פרסום באתר הבית של משאבי אנוש WWW.HRISRAEL.CO.IL -

באנר רוחבי בדף הבית :מחיר פרסום ל –  60יום + ₪ 4,500.- :מע”מ.
באנר מרובע בדף הבית :מחיר פרסום ל –  60יום + ₪ 3,000.- :מע”מ.
באנר בדפים אחרים :מחיר פרסום ל –  60יום + ₪ 2,500.- :מע”מ.

.2

פרסום בתכנית הכנס

תכנית הכנס הינה חוברת מפוארת בצבע מלא ,המפרטת את תכנית ההרצאות ,הפעילויות והאירועים בכנס ,התכנית הינה ספר
עבודה לכל דבר ועניין על המדף המקצועי של מנהלי הדרכה ,אשר שואבים ממנה רעיונות במהלך השנים.
התכנית תישלח השנה במחצית השנייה של חודש דצמבר ותופץ בקרב כל מנהלי משאבי אנוש בכל הארגונים העסקיים,
הממשלתיים  -ציבוריים ,צה”ל משטרה וכוחות הביטחון.
מחירים – הכל בצבע מלא:
שער אחורי + ₪ 12,000.- ...............................................................................................................:מע”מ
כריכה פנימית (קדמית או אחורית) + ₪ 7,200.- ......................................................................:מע”מ
עמוד פנימי בתכנית הכנס + ₪ 6,000.- ........................................................................................:מע”מ
חצי עמוד פנימי( :אם ה –  LAYOUTיאפשר זאת) + ₪ 4,500.- ...............................................מע”מ
הזמנת מודעות לתכנית הכנס – לא יאוחר מתאריך 5.12.14

.3

חסות על תיקי הכנס

.4

מתן חסות למחברת הכנס  -נמכרה

.5

מתן חסות למיני תכנית כנס (פנקס כיס) תכנית מקוצרת ,ידידותית למשתמשHandy ,

.6

הפצת אינסרט בתיק הכנס (פרוספקטים Give Away ,וכד’)

מחירים:
הפצת אינסרט בתיק הכנס+ ₪ 2,000.- ......................................................................................:מע”מ
לוח זמנים :העברת האינסרטים לידי איוש לצורך אריזה בתיקי הכנס עד יום ה’  23בינואר .2015
לתשומת לב המציגים בתערוכה :לוגו החברות המציגות בתערוכה יופיע על כל ניוזלטר חדשות כנס משאבי אנוש
שאנו שולחים ,כולל לינק לאתר הבית של החברה.

.7

תערוכת הספקים

ליד הכנס מתקיימת תערוכת ספקים.
מחירים:
השתתפות בתערוכה במשך שני ימי הכנס + ₪ 9,000 .-.........................................................:מע”מ
השתתפות בתערוכה ביום אחד ,על בסיס מקום פנוי בלבד + ₪ 4,500.- ........................:מע”מ
המחיר כולל:
• שטח תצוגה ללא קירות (אין אפשרות תליה) בגודל  2X2מ’
• קבלת שולחן בגודל  1.90X0.80מ’ ,כסאות ונקודות חשמל .בנוסף ,כחצי מטר רווח בין מציג למציג בין שולחנות התצוגה
• אירוח צוות בן שני מציגים בתערוכה שמוזמנים גם להשתתף בכל אירועי הכנס (ארוחות ,הפסקות קפה ,אירועים ,הרצאות)
מחיר ההשתתפות בתערוכה ,כאמור ,כולל אירוח מלא של שני מציגים.
כל מציג נוסף יחויב בתשלום הזהה לעלות יום השתתפות בכנס ,בהתאמה למספר ימי ההשתתפות.
ניתן יהיה להחליף מציג במציג אחר פעם אחת ביום.
מומלץ לנצל את הגלים הגבוהים במיוחד של כניסות לאתר בתקופה זאת.
כחודש לפני הכנס יצאו מספר גיליונות ( 5 – 4לפחות) – ניוזלטרים – חדשות כנס משאבי אנוש.
כל נותני החסויות ,הספקים המשתתפים בתערוכה המקצועית שליד הכנס ,ייהנו מפרסום בולט ומתמשך בכל גיליון.
הניוזלטר נשלח בדוא”ל לכ 10,000 -נמענים.
הניוזלטרים נשארים באתר הבית שלנו ,בארכיון נגיש לכל.
לוח זמנים :ההרשמה לתערוכה כבר פתוחה.
לתשומת לבכם! המציגים אינם רשאים לשתף ,או להשכיר משטח התצוגה שלהם לספק אחר  /נוסף.

.8

הזמנה להענקת חסויות לכנס השנתי ה –!!26

נדיבותכם חשובה במיוחד לכנס!
בזכותה מתאפשרת הקמת הכנס ברמה בינלאומית!
• חסות על מצגת הפתיחה של הכנס :בלעדיות  + ₪ 60,000.- :מע”מ
• חסות על השילוט הכללי לכנס+ ₪ 12,000.- :מע”מ (ברוכים הבאים ,הכוונה ועוד)...
• חסות על עיצוב הבמה המרכזית של הכנס + ₪ 18,000.- :מע”מ
• חסות על הבאת מרצה אורח מחו”ל
• חסות וגם יוזמה לאירועים חברתיים תרבותיים .קוקטיילים ! (למשל ,הבאת אמנים ,ארגון אירוע חברתי)
• חסות על ארוחות והפסקות קפה
• השקת מוצר חדש
• חסות על תגי שם + ₪ 10,000.- :מע”מ  -נמכרה
• חסות על הקפה המרכזי + ₪ 10,000.- :מע”מ  -נמכרה
המחירים (במקום שלא מצויין מחיר) יקבעו בתאום איתכם ובהתאם לאופי החסות /ההשקעה.
לתשומת לב נותני החסויות:
לוגו החברה של נותני החסות גם יופיע בהבלטה בתכנית הכנס ובניוזלטרים :חדשות כנס משאבי אנוש מספר פעמים  /הפצות ,כולל
לינק לאתר הבית של החברה נותנת החסות.
הצוות שלנו עומד לרשותכם להתייעצות ,התלבטות והחלטה.
בהצלחה,
ולהתראות בכנס השנתי ה!!!!26 -
נאוה אלדר חנוך סדן
מנכ”לים משותפים

”“Face - to - face meetings are how the hard work usually gets done.

ת.ד 3202 .הרצליה 46104 ,פקס ,09-7464266 :טל09-7464264 :
איוש פיתוח כישורי אנוש בע”מ
www.HRISRAEL.co.il
האתר הישראלי לניהול משאבי אנוש והדרכהe-mail: hrinfo@hrisrael.co.il :

