
 

 

 דוכנים בכנס חדשנות בשווק  להצבתקורא קול 

  

כנס חדשנות בשיווק לכלל  תקיים  "(החברה)להלן: " למתנסים מרכזים קהילתיים בע"מהחברה  .1
מרכזים   195-מדובר בכ עם החברה. העובדים בשיתוף פעולה   רחבי הארץבהמרכזים הקהילתיים 

 . ברחבי הארץ שלוחות 1,000-קהילתיים עם כ 
יות של  /מנכ"לוכן  ,, רכזים מתחום השיווקמנהלות ומנהלי שיווק 320- כלכנס צפויים להגיע  .2

 . בתחום ובעלי תפקידים נוספים   המרכזים הקהילתיים
 

המעוניינים להעמיד דוכן ולהציע מוצר או שירות  ולספקיות  קול קורא זה מיועד לספקים 
בדגש   יםיהשונות של המרכזים הקהילת ת והפעילויו  או לעולמות התוכן לנושא הכנס  הרלוונטיים 

 . להלן 3ו/או המוצרים הנדרשים כהגדרתם בסעיף  השירותים  על 
 

   תחום השיווק:ל  הנדרשים שירותים או מוצרים .3

 מערכות ניהול שיווק  •

 דיגיטלי שילוט  •

 מערכות ניהול מסכים + רכש מסכים  •

 מוצרי קד"מ  •

 ת הדפסה וחבר •

 מסרונים  \וזלטריחברות משלוח נ •

 חברות הפקת סרטונים   •

 שירותי הנגשת תכנים  •

 חברות מיתוג  •

 מוקדי שירות-חברות טלפניה •

 חברות מכירת כרטיסים  •

 חברות בניית אתרים  •

 מבני המתנ"ס -חברות עיצוב פנים •
 

לגרוע או להוסיף דוכנים בהתאם   הסמכותדוכנים, כשלחברה  15-25-כ  נוי הצפוי ה  דוכניםהמספר  .4
 . הבלעדידעתה  לשיקול 

- , על המציעים להיות במקום ב 8:30-14:30שעות בין ה 2021באוקטובר   20 בתאריך םתקיימהכנס  .5
07:30  . 

בו נמצאים גם דוכני   ,בחלל משותף לכלל המשתתפים בכנסבסיום האירוע תוגש ארוחת הצהריים  
 ככל שיחפצו בכך.  16:00מציעים יתאפשר להישאר עד לכש המציעים, 

 . 11:50-12:15,  8:30-9:30 שעות הפסקה מתוכננות:
 ית השרון נתניה י, קר 31היכל התרבות ע"ש ספי ריבלין, שדרות טום לנטוס  מיקום הכנס: 

המציעים: במבואה ובחללים המובילים לאולם, ובכפוף למזג האוויר ולנכונות  דוכני מיקום 
על פי  בחלל המבנה יהיה הדוכנים המציעים ברחבה לפני דלתות הכניסה למבנה. אופן החלוקה של  

 . חברהשיקול דעתה המוחלט של ה 
 

צוב  עם מפה בעיס"מ   X80ס"מ  160, במידות של יסופקו שולחנותבכנס ישתתפו אשר למציעים  .6
להביא דוכן משלו במידות זהות או פחותות  המציע  לחלופין יכול  .התואם את שפת המיתוג של הכנס

עם מפיקת    והמידות לאשר את נראות הדוכן  -על מציע המעוניין להביא דוכן משלו למידות לעיל. 
 . , ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהכנס

 
  :יםהכולל  השונים הקהילתייםהתקשרות עם המרכזים יקבל את פרטי מציע אשר ישתתף בכנס   .7

ודוא"ל אישיים של המשתתפים  מספרי סלולר   למציעים יימסרו. מספר טלפון נייחו המתנ"ס  דוא"ל



 

 
למציע לא תהיה כל  מבעוד מועד בעת הרישום לכנס. על ידי כל משתתף אישור פרטני בכפוף ל רק 

 . ידי מי מהמשתתפיםטענה כלפי החברה בגין אי מתן אישור פרטני על 
 

"דמי )להלן:  "חש 4,000-לא יפחתו מ בכנס להצבת דוכן אחד   מינימלייםה השתתפותדמי  .8
אשר יחולקו   פריטי קד"מ )צ'ופרים( 350לספק על המציע בנוסף   . (ההשתתפות המינימליים"

ואלו יהוו  או שווי פריטים גבוה יותר /יותר וגבוהים דמי השתתפות   ניתן להציע הכנס.  למשתתפי  
תוך צירוף הפרטים  שווי הפריטים יצויין על ידי המציע, . להשתתפותו בכנס   שיקול בבחירת המציע

ויהיה כפוף לבחינת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. מחצי  להלן,    15הנדרשים בטבלה בסעיף 
 הצעה..יהווה את סכום ה  –בצירוף דמי ההשתתפות בסך שהוכרע על ידי החברה, משווי הפרטים, 

  20פריטים בשווי של   350שקלים ויוסיף לכך   4,000בשווי  לדמי השתתפות משמע מציע שייתן הצעה  
 שקלים לפריט, הצעתו תכומת לכדי: 

4000  ( +350X20)\2  =4000   +3500 =7,500 שקלים . 
 

  ההצעה,שווי על בסיס  ו של מציע לאשר או לדחות את השתתפות  הבלעדידעת השיקול שמור לחברה  .9
שירות  המוצע, מוניטין המציע, ריבוי מציעים בתחום המוצר   השירות או של   מידת הרלוונטיות

 כל סיבה אחרת.  מאו  מסוים
 

ככל שהחברה תחליט על ביטול הכנס, וכן בכל מקרה שבו תיאלץ החברה לבטל את הצבת הדוכנים   .10
לא תהיה למציע   –מסיבות שאינן נעוצות בחברה )לרבות כח עליון ו/או הנחיות רשויות מוסמכות( 

כל טענה כלפי החברה בנוגע לכך. ככל שהכנס יידחה, תאפשר החברה למציע שהצעתו אושרה על פי  
על פי שיקול דעתה המלא של   –קורא זה, להציב דוכן במועד הכנס הנדחה, ככל שתתאפשר קול 

 הצבת דוכנים.   –החברה 
 

לחברה על  בכתב  להעביר הודעה יתחייב, להגיע לו  מכל סיבה לא יתאפשר ואשר נרשם לכנס   מציע  .11
  בבוקר 11:00שעה באוקטובר ב 3-ה עד ולא יאוחר מיום  באופן מידי ולכל המאוחרביטול השתתפותו 

  שתתפותהדמי המלוא  שלם את  ל שלא יודיע כאמור יידרש מציע  . Malki@matnasim.org.ilלמייל 
 . לעיל 8, כהגדרתם בסעיף המינימליים

 
מהתעודות  הציג בכניסה לכנס אחת  לעמוד בתנאי התו הירוק וליידרש ף תת שהלהמעוניין  מציע  .12

 שעות האחרונות.   24-ן , בדיקת קורונה שלילית התקפה לתעודת מחלים או מתחס :שלהלן
 

להלן, ובהן הסכמה לתנאי   15הנדרשים כמפורט בטבלה בסעיף   הפרטים  כל  עם ההצעות  את .13
  Malki@matnasim.org.il יש לשלוח לדוא"ל: ההשתתפות 

פות יש להעביר בדוא"ל   תשאלות ובירורים נוספים אודות הכנס ותנאי ההשת .14
ובירורים  . שאלות בבוקר 11:00 שעה   919.-ה עד ולא יאוחר מיום  Malki@matnasim.org.il ל

 לאחר מועד זה לא ייענו. 
 

. לחברה שמורה הזכות  15:00בשעה  30.9-עד יום ראשון ההמועד האחרון להגשת ההצעות הנו   .15
 . 5.10-להאריך את מועד הגשת ההצעות עד ה

 
 על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים להלן:  –פרטי ההצעה  .16

 הערות   
   שם חברה 

   תחום עיסוק החברה 
המציע מטעמה כולל תפקיד,  שם 

 דוא"ל ומספר סלולר 
  

   לינק לאתר אם קיים 
   לינק לדף הפייסבוק אם קיים

לינק ישיר למוצרים הרלוונטיים  
פירוט מילולי על   \אם קיים

 המוצרים או השירותים המוצעים
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של המוצר רלוונטיות את ה י/פרט

למנהל  או השירות המוצע 
 מרכז קהילתי מנכ"ל \שיווק

  

- מוצע עבור דוכן השתתפות סכום 
 ש"ח  4,000-שלא יפחת מ

  

  350פריט שיחולק לבאי הכנס ) ה
 פריטים( 

  

בבקשה צרף לינק באתר רכישה   יחידה של הפריטים למציע   שווי
 חיצוני המעיד על שווי הפריט:

 
 

 למילוי על ידי החברה: 

 ___________________________  -שווי ההצעה  
  

 


