
מידע למציגים/ות בתערוכה

ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE

INTERNATIONAL DEFENSE COOPERATION



הכנס הבינלאומי השביעי לביטחון המולדת והסייבר בישראל, 
ביוזמת המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי ומנהל סחר 
חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ובשיתוף משרד החוץ, סיב"ט-משרד 
והתאחדות  ישראל  משטרת  פנים,  לביטחון  המשרד  הביטחון, 
באולם  בנובמבר  ב-27  נטוורקינג  בערב  ייפתח  הכנס  התעשיינים. 
דיויד  במלון  יתקיים  בנובמבר  ב-28  אביב.  תל  בנמל  הטראסק 
עשרות  של  תערוכה  שלצידו  כנס  אביב  בתל  אינטרקונטיננטל 
חברות בתחום ביטחון המולדת והסייבר, אירועים מקצועיים נוספים 

ופגישות עסקיות.



מאות בכירים מרחבי העולם יגיעו לישראל להיפגש עם רשויות 
ביטחון פנים וחברות ישראליות אשר תצגנה את הטכנולוגיות החדשניות 

ביותר בתחום אבטחת המולדת והסייבר.
הטכנולוגיות  של  וחשיפה  להצגה  ייחודית  הזדמנות  מהווה  הכנס 
קיום  על  דגש  במתן  והסייבר,  המולדת  אבטחת  בתחום  הישראליות 
לשותפים/לקוחות  ישראלים  יצואנים  בין  פנים  מול  פנים  מפגשים 

פוטנציאליים מהעולם.



קהל יעד

משרדים ממשלתיים, רשויות וסוכנויות, שרים, בכירים, מקבלי החלטות:
שר/מנכ"ל בט"פ, שרי פנים, שרי ביטחון, ראשי ערים, מפכ"לים, בכירי משטרה, 
סוכנויות מודיעין, מטות סייבר, רשויות ללוחמה בטרור/חירום/אכיפת חוק ועוד.

תאגידים: קמעונאות, בריאות, תעשיית תקשורת ועוד. 
שותפים עסקיים: אינטגרטורים, סוכנים, מפיצים, משווקים, חברות פרוייקטים, 

MSSP ועוד.

תשתיות קריטיות: שדות תעופה, נמלי ים, חשמל, גז, נפט ומחצבים, תחבורה, 
מים, בתי סוהר, תשתיות תקשורת.

אכיפת חוק ומגיבים ראשונים: משטרות, יחידות אנטי טרור, יח' אנטי סמים,
יח' מודיעין, מערך כבאות הצלה וחירום, יחידות מיוחדות, מז"פ.

CISO ,בעלי תפקידים מרכזיים בארגונים שונים: מנב"טים, מנכ"לים
VP OPERATIONS, VP CLOUD, CSO , CTO ,CRO,HEAD OF INNOVATION, DEVOPS



תערוכה



כניסה לאולם 
התערוכה



שדרת
חסויות
התמונה להמחשה בלבד
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מפרט:
גב תצוגה ממותג הכולל מקום מרכזי ללוגו ומלל עד 5 שורות על החברה, מספר 

ביתן, מקום לפלזמה 42 אינץ ( בתשלום נוסף), באחריות המציג להעביר לוגו 
חברה, טקסט או עיצוב מלא לפי מפרט באיכות מקסימאלית לעיצוב גרפי לנציגת 

חברת ההפקה של הכנס.
מחיצות הפרדה בין הביתנים

שטיח
שולחן + 2 כיסאות בר

חיבור לחשמל – 16A, יחידת שקע ישראלי
תאורה כללית בחלל התערוכה (אין צורך לדאוג לתאורה נוספת)

3 תגי מציג מלאים לאירוע כולל כניסה: לערב הנטוורקינג , כנסותערוכה 
כולל ארוחת צהריים ביום הכנס ושימוש במערכת הפגישות האישיות 

של הכנס.
עמוד תצוגת חברה ייעודי באנגלית באתר הכנס הכולל: 

7,500 ש״ח + מע״מ

10,000 ש״ח + מע״מ

חבר מכון היצוא

רגיל

מחיר מקום מרכזי ללוגו (ברוחב 250 , גובה 200 ועד למשקל של 3 מ"ב). 
מלל של החברה הכולל משפט מפתח עד 60 תווים, תיאור קצר של החברה 

עד 450 מילים וכן מידע נוסף על החברה עד 6-5 פסקאות. 
כולל מקום לברושור בקובץ PDF  בלבד ועד משקל של 5 מ"ב,

מקום להצגת סרטון אחד מתוך YouTube, לינקים לרשתות החברתיות: 
.LinkedIn, Instagram, Facebook

ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10 תמונות בגודל של עד 3 מ"ב לכל
תמונה - מידות מומלצות לתמונות: 1,080 רוחב, 560 גובה. 



חסויות

במסגרת השתתפותכם בכנס יש באפשרותכם להשתלב במגוון חסויות 
אשר יהוו במה פרסומית נוספת לחברתכם.

החסות תחשוף את חברתכם לקהלי יעד ומקבלי החלטות בתחום, 
תציב אתכם כחברה מובילה בקדמת הטכנולוגיה ותיצור בעבורכם 

הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם.

שדרת החסויות
תמונה להמחשה בלבד



חסות יהלום מוגבלת ל-3 חברותחסות יהלום מוגבלת ל-3 חברות
מנכ"ל החברה ישתתף באחד ממושבי הכנס בתחום הרלוונטי לפעילות 

החברה - כפוף לאישור ועדת התכנים של הכנס. 
לוגו החברה יפורסם ברשימת נותני החסות באתר הכנס, שילוט, פרסומים 

דיגיטליים, מודעות בעיתונים, הזמנות, תוך ציון התואר "חסות יהלום".
לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס.

קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות. 
שטח תצוגה בכניסה לשטח התערוכה: עד 32 מ"ר שטח בלבד (8 מטר רוחב על 4 

מטר עומק) באזור הפואייה בכניסה לאזור התערוכה.
10 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית (תערוכה ומליאה), שימוש במערכת 

הפגישות האישיות של הכנס, ארוחת צוהריים וכניסה לערב הנטוורקינג.
עמוד תצוגת חברה ייעודי באנגלית באתר הכנס הכולל: 

75,000 ש״ח + מע״מ

90,000 ש״ח + מע״מ

חבר מכון היצוא

רגיל

מחיר

מקום מרכזי ללוגו (ברוחב 250 , גובה 200 ועד למשקל של 3 מ"ב). 
מלל של החברה הכולל משפט מפתח עד 60 תווים, תיאור קצר של החברה 

עד 450 מילים וכן מידע נוסף על החברה עד 6-5 פסקאות. 
כולל מקום לברושור בקובץ PDF  בלבד ועד משקל של 5 מ"ב.

מקום להצגת סרטון אחד מתוך YouTube, לינקים לרשתות החברתיות: 
.LinkedIn, Instagram, Facebook

ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10 תמונות בגודל של עד 3 מ"ב לכל תמונה - 
מידות מומלצות לתמונות: 1,080 רוחב, 560 גובה. 



חסות פלטינה מוגבלת ל-3 חברותחסות פלטינה מוגבלת ל-3 חברות
לוגו החברה יפורסם ברשימת נותני החסות באתר הכנס, שילוט, פרסומים 

דיגיטליים, מודעות בעיתונים, הזמנות תוך ציון התואר "חסות פלטינה" .
לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס.

קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות. 
שטח תצוגה בכניסה לשטח התערוכה: עד 20 מ"ר שטח בלבד (5 מטר רוחב על 4 

מטר עומק) במקום מרכזי למטרות תדמית ותצוגה כלול במחיר. 
6 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית (תערוכה ומליאה), כנס, שימוש במערכת 

הפגישות האישיות של הכנס, ארוחת צוהריים וכניסה לערב הנטוורקינג.
עמוד תצוגת חברה ייעודי באנגלית באתר הכנס הכולל: 

מקום מרכזי ללוגו (ברוחב 250 , גובה 200 ועד למשקל של 3 מ"ב). 
מלל של החברה הכולל משפט מפתח עד 60 תווים, תיאור קצר של החברה 

עד 450 מילים וכן מידע נוסף על החברה עד 6-5 פסקאות. 
כולל מקום לברושור בקובץ PDF  בלבד ועד משקל של 5 מ"ב.

מקום להצגת סרטון אחד מתוך YouTube, לינקים לרשתות החברתיות: 
.LinkedIn, Instagram, Facebook

ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10 תמונות בגודל של עד 3 מ"ב לכל תמונה - 
מידות מומלצות לתמונות: 1,080 רוחב, 560 גובה. 

50,000 ש״ח + מע״מ

65,000 ש״ח + מע״מ

חבר מכון היצוא

רגיל

מחיר



חסות זהב מוגבלת ל-5 חברות
לוגו החברה יפורסם ברשימת נותני החסות באתר הכנס, שילוט, פרסומים 

דיגיטליים, מודעות, הזמנות, תוך ציון התואר "חסות זהב". 
לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס.

קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות. 
שטח תצוגה בתערוכה: ביתן בנוי של 10.5 מ"ר (3.5 מטר רוחב על 3 מטר עומק) הכולל:

עמוד תצוגת חברה ייעודי באנגלית באתר הכנס הכולל: 

25,000 ש״ח + מע״מ

35,000 ש״ח + מע״מ

חבר מכון היצוא

רגיל

מחיר

מקום מרכזי ללוגו (ברוחב 250 , גובה 200 ועד למשקל של 3 מ"ב). 
מלל של החברה הכולל משפט מפתח עד 60 תווים, תיאור קצר של החברה 

עד 450 מילים וכן מידע נוסף על החברה עד 6-5 פסקאות. 
כולל מקום לברושור בקובץ PDF  בלבד ועד משקל של 5 מ"ב,

מקום להצגת סרטון אחד מתוך YouTube, לינקים לרשתות החברתיות: 
.LinkedIn, Instagram, Facebook

ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10 תמונות בגודל של עד 3 מ"ב לכל
תמונה - מידות מומלצות לתמונות: 1,080 רוחב, 560 גובה. 

מקום מרכזי ללוגו (ברוחב 250 , גובה 200 ועד למשקל של 3 מ"ב). 
מלל של החברה הכולל משפט מפתח עד 60 תווים, תיאור קצר של החברה 

עד 450 מילים וכן מידע נוסף על החברה עד 6-5 פסקאות. 
כולל מקום לברושור בקובץ PDF  בלבד ועד משקל של 5 מ"ב.

מקום להצגת סרטון אחד מתוך YouTube, לינקים לרשתות החברתיות: 
.LinkedIn, Instagram, Facebook

ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10 תמונות בגודל של עד 3 מ"ב לכל תמונה - 
מידות מומלצות לתמונות: 1,080 רוחב, 560 גובה. 

גב תצוגה ממותג הכולל מקום מרכזי ללוגו ומלל עד 5 שורות על החברה, מספר ביתן, מקום 
לפלזמה 42 אינץ ( בתשלום נוסף), באחריות המציג להעביר לוגו חברה, טקסט או עיצוב מלא 

לפי מפרט באיכות מקסימאלית לעיצוב גרפי לנציגת חברת ההפקה של הכנס. 
שטיח

2 שולחנות + 3 כיסאות בר
2 חיבורים לחשמל – 16A, יחידת שקעים ישראלים

תאורה כללית בחלל התערוכה (אין צורך לדאוג לתאורה נוספת) 
4 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית (תערוכה ומליאה), כנס, שימוש במערכת הפגישות 

האישיות של הכנס, ארוחת צוהריים וכניסה לערב הנטוורקינג.



חסות אירוע לוויין מספר המקומות מוגבלחסות אירוע לוויין מספר המקומות מוגבל

לוגו החברה/ארגון יופיע ברשימת נותני החסות תחת אירועי הלוויין 
באתר הכנס וכן בהזמנות לאירועי הלוויין השונים תוך ציון התואר 

"חסות אירוע לוויין". 
לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג הקשורים לאירועי הלוויין.
קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית

של נותן החסות. 
קיום אירוע לוויין של עד שעה באחד מהאולמות הייעודיים של מלון 

דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב ביום הכנס והתצוגה ב-28.11.22.
מקרן, מסך, מיקרופון וסידור האולם כלולים במחיר.

4 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה, שימוש 
במערכת הפגישות האישיות של הכנס, ארוחת צוהריים וכניסה 

לערב הנטוורקינג.
25,000 ש״ח + מע״מ

35,000 ש״ח + מע״מ

חבר מכון היצוא

רגיל

מחיר



מספר המקומות בתערוכה מוגבל וכפוף לאישור הוועדה 
המקצועית במכון היצוא. אנא הקדימו הרשמתכם.

לרישום להצגה בתערוכה/חסויות, יש לציין בטופס 3 אופציות 
למיקום הביתן.

להלן הלינק לטופס הרישום לתערוכה.

https://docs.google.com/forms/d/1H3vD9vOQXAosYHUSjSnO1igMfQU8CB5RwBigp-zqzwk/viewform?edit_requested=true


יצירת קשר

לפרטים נוספים וליצירת קשר בנושא התערוכה והחסויות ניתן לפנות 
לאחראית מטעם חברת ההפקה של הכנס - גב' מעיין קרמר

 hlsexpo@target-market.co.il :בטלפון 03-9100209 או במייל

בנושא הרישום לכנס אפשר לפנות לאחראי הרישום מטעם
חברת ההפקה של הכנס - נתי ברק

natib@target-market.co.il :בטלפון 03-9100210 או במייל

  



רכישת כרטיסי כניסה לכנסרכישת כרטיסי כניסה לכנס

הרישום לכנס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר הכנס
החל מ-18.7.22 בכתובת:

www.israelhlscyber.com

  

http://www.israelhlscyber.com


הערות רישום מוקדםסוג משתתף/ סוג כרטיס
(עד 31 באוגוסט 2022)

המחיר בש"ח כולל מע"מ

רישום רגיל
(מ-1 בספטמבר 2022)

המחיר בש"ח כולל מע"מ

הכרטיס כולל: כניסה לכנס ולתערוכה 
במלון דיויד אינטרקונטיננטל 

ב-28.11.22 כולל ארוחת צוהריים 
ושימוש במערכת תיאום הפגישות 

העסקיות במהלך הכנס.
כניסה לערב הנטוורקינג ב-27.11.22 

באולם הטראסק בנמל תל אביב.

1,000 ש״ח

600 ש״ח450 ש״ח

600 ש״ח

הטבה מיוחדת לחבר מכון היצוֿא
השתתפות מלאה

אזרח ישראלי - רגיל
השתתפות מלאה

הכרטיס כולל: כניסה לכנס ולתערוכה 
ב-28.11.22 כולל ארוחת צוהריים ושימוש 

במערכת תיאום הפגישות העסקיות 
במהלך הכנס.

כניסה לערב הנטוורקינג ב-27.11.22 
באולם הטראסק בנמל תל אביב.

וכן סיור מקצועי ב-29.11.22 במכללה 
הלאומית לשוטרים בבית שמש.

1,300 ש״ח900 ש״ח אורחים מחו"ל




