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 טכנולוגיות. תערוכה והצגתופרסום, חסויות 

 

של בעולם מסוגו הנו מפגש מקצועי ייחודי וראשון  NP1 ISRAELהכנס הבינלאומי בנושא הכוח הגרעיני 

 מומחים, אנשי מקצוע ובעלי תפקידים בכירים בתחום הגרעין והרדיולוגיה. 

 

 : עסוק בתחומים הבאיםיכנס ה

 האיום הגרעיני, מדיניות ואסטרטגיה גרעינית, פיתוח יכולות והתגוננות מפני התקפה גרעינית. -ביטחון 

 היערכות למצבי חירום גרעיניים, תאונות, אסונות, טיפול בחומרים רדיואקטיביים ופסולת גרעינית.  -חירום 

 ין בתחומי הרפואה, התעשייה והמזון. רדיולוגיה וסביבה. מחקר, שימושים בטכנולוגיות גרע –מדע ותעשייה 

 קיברנטיקה וגרעין.     –סייבר 

 

הכנס הנו הזדמנות להביא בפני קהל המשתתפים והמדיה פיתוחים, חידושים טכנולוגיים ואמצעים שונים כמו 

 גם פרסומים, מחקרים ותכניות. לקדם יעדים עסקיים, מדעיים וציבוריים. 

 

מקבלי החלטות, קובעי מדיניות ובעלי השפעה ברמה הלאומית האסטרטגית. ראשי ארגונים  בכנס ישתתפו

 וחוקרים בכירים. ומוסדות, מנהלים במערכות ציבוריות 

 

פי הכנס מגיעים מסקטורים תחומי הגרעין המובילים ומשתתבמגוון עוסקת  NP1 ISRAELתכנית הכנס 

 משתתפים. 055 -בכנס צפויים כ קדמיה ומחקר ותעשייה.ביטחון ומימשל, חירום ואוכלוסייה, אשונים: 

 

  )לחצו כאן לצפייה בתכנית(אנשי מקצוע בכירים בעלי שם מישראל ומחו"ל. תכנית הכנס ייחודית ומרצים בו 

 

 Onlineשידור ו השתתפות פיזית במרכז הכנסים. ייערך ככנס היברידי  NP1כנס הכוח הגרעיני 

יאושרו משתתפים הנוגעים ישירות תבוצע בהתאם להנחיות ו פיזיתההשתתפות ה. להשתתפות מרחוק

  . VIPבעלי מעמד מקצועי בכיר לתחום הגרעין ו

יבית סייע לנו כמארגנים לבנות במה איכותית ואפקט Onlineהניסיון שנצבר בתקופה האחרונה בכנסי 

 ד איכותי. מירב התועלת מהחשיפה הממוקדת לקהל יעלהפקת  עבורכם כמציגים ונותני חסות

 

http://securityisrael.activetrail.biz/NP1-ISRAEL-תכנית
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 ואופן ההשתתפות NP5תכנית המרחב הוירטואלי של כנס 

 תיאור מרחב הכנס

 אולם קבלת הפנים של האירוע.  – הלובי הוירטואלימשתתפי הכנס יוזמנו אל 

 יעוצב בשילוב נותני החסות וסמלי כל הגורמים המציגים בכנס. אולם קבלת הפנים 

  : לחצני הניווט בלובי

  אולם ההרצאות

 רוכת טכנולוגיות ואמצעים תע

  מחקרים ופרסומים

  Network Loungeטרקלין אורחים 

 : תערוכת טכנולוגיות ואמצעים

 עמדות פוסטר לכל המציגים )כולל לוגו ותיאור תחום פעילות(  -  אולם כניסה

 קישור מכל פוסטר מוביל אל ביתן התצוגה הוירטואלי של כל חברה )מסך מלא( 

 : תצוגהביתן ת במפרט חבילת השתתפו

, מתג להורדת עלון מידע/ קובץ, מסך להקרנת וידאו/ מצגת, תמונה, לוגו, תיאור תחום פעילות, שם החברה

 .לנציג החברהמתג תקשורת , לאתר החברהמתג קישור ישיר 

 

  Onlineשידור הכנס 

 ובאתרי אינטרנט ייעודיים                             הכנס ישודר במספר מדיות לנוחות המשתתפים

 . אשר יאפשרו השתתפות מרחוק באיכות גבוהה)רשתות שידור, ארגונים בישראל וברחבי העולם(  

 

 

 

 למידע נוסף על הכנס וקהל המשתתפים לחצו כאן

 

 

http://securityisrael.activetrail.biz/NP1-ISRAEL-מידע
http://securityisrael.activetrail.biz/NP1-ISRAEL-מידע
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 והתצוגה של ארגונים, תעשיות וטכנולוגיות למשתתפי הכנס. אפשרויות החשיפה

 
 חסות פלטינום 

 ש"ח  0555: עלות

 : מפרט

 השתתפות בפרסומים המקדימים לכנס.  •

 למשתתפי הכנס.של נותן החסות  עצמאי משלוח ניוזלטר פרסומי •
 באנר קישור לאתר נותן החסות בפרסומי הכנס •
  פעמים(  3מושב הרצאות )עד ( בתחילת ובסיום 1שידור סרטון וידאו פרסומי )דקה  •
  ביתן תצוגה בתערוכה •
 

 חסות זהב

 ש"ח  3055: עלות

 מפרט: 

 השתתפות בפרסומים המקדימים לכנס.  •
 באנר קישור לאתר נותן החסות בפרסומי הכנס •
 פעמים(  3הקרנת שיקופית/ מודעה משודרת בין ההרצאות )עד           •
 . ביתן תצוגה בתערוכה •
 

 ביתן תצוגה בתערוכה

 ש"ח  0555: עלות

 מפרט: 

  ומים המקדימים לכנסהשתתפות בפרס •
  חבילת השתתפות מלאה בביתן תצוגה.  •

 
 מצגת טכנולוגית 

 ש"ח  0555: עלות

 מפרט: 

 )על פי הנחיות ועדת ההיגוי המקצועית(  דקות 05 -. כמצגת/ הרצאה במהלך הכנס •
 פרסום מקדים בתכנית הכנס •
  

 
 יישלחו לאחר הכנס בקובץ מסכם אל המשתתפים. כל הפרסומים והמידע אודות  נותני החסות 

 התערוכה תוצג למשך שבועיים אחרי הכנס באתר הכנס ותהייה פתוחה לכל אחד. 
 

 : הערות
 המחירים אינם כוללים מע"מ •
 החסויות מוגבלות ונתונות לשיקול דעת ולאישור ועדת ההיגוי המקצועית.  •
 . מפרטים טכניים ונוהלי ביצוע יסופקו בהמשך •
 ההתקשרות על בסיס "הקודם זוכה".  •
 ייתכנו שינויים   •

 (הכנס )לחצו כאן לצפייה בתכנית

http://securityisrael.activetrail.biz/NP1-ISRAEL-תכנית

