
תערוכת מציגים
אירוע שיווקי ראשון במעלה המאפשר לך להדגים, להציג, להכיר, לשפר, להשתפר ולמכור.

התערוכה פתוחה בכל ימי הכינוס, החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד השעה 18:00 אחה"צ.	 
ביום ה' התערוכה תיסגר בשעות הצהריים. 	 
התערוכה תתקיים במלון "דן" בקומת הכניסה. 	 
שטח יחידת תצוגה 3/2 מ'.	 
בשל הביקוש הרב והכמות המוגבלת של ביתני תצוגה, יש להבטיח ולהזמין בהקדם עמדה.	 

* מצורפת מפת התערוכה.

גיליון "ביטוח ופיננסים" לכינוס
המוביל בענף הביטוח בתכניו המקצועיים ובתפוצתו הנרחבת.

גיליון במהדורה מיוחדת בפורמט מהודר, יוצא לאור לקראת הכינוס.
מחולק למשתתפי הכינוס, סוכני הביטוח חברי לשכה וכן לאישי ציבור ולעיתונאים. מהדורה זו תכלול מאמרים וראיונות 

עם ראשי ענף הביטוח והפיננסים, תכנית הכינוס, האירועים הנלווים ופרסום. 
מספר העמודים מוגבל, הבטיחו את מקומכם. את מודעות הפרסום יש להעביר לא יאוחר מה- 5/10/14 

תוכנית כיס
תכנייה מפורטת ובה לוח זמנים של ההרצאות, המושבים והאירועים. גודל התכנייה 8X10 ס"מ ומכילה שוברים וכרטיסי 

כניסה למופעים. הפרסום בתכנייה כולל 6 עמודי פרסום. 

פרוספקט
אפשרות לפרסום באמצעות פרוספקט או פולדר בתיק משתתף )הפקת הפרוספקט על ידי המפרסם(. 

הצבת רול אפים בבתי המלון 
אפשרות לפרסום באמצעות רול-אפ אחד שעומד בפני עצמו בבתי המלון בהם שוהים משתתפי הכינוס.

אפשרויות הפרסום בכינוס

הבטח מקומך עוד היום! באחת מאפשרויות הפרסום בכינוס 
ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל

הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל
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הזמנת פרסום

נא לחתום על טופס זה ולהחזירו לחברת כנפי משק 
למייל: michals@mishkei.co.il או לפקס: 03-5656090

לפרטים ובירורים נוספים ניתן לפנות למיכל בטל': 03-5656213

חותמת וחתימת המזמין

שם החברה:

תאריך: תפקיד:  שם המזמין: 

פקס: טלפון: 

דואר אלקטרוני:

מודעה בגליון "ביטוח ופיננסים" 2014

כריכת פנים אחורית: 8,000 ₪   ₪ 8,000 :כריכת פנים חזית  ₪ 7,000 :עמוד צבע 

כריכה אחורית חוץ: 10,000 ₪ 

חומר לתיק משתתף

פולדר/פרוספקט מקופל: 6,000 ₪    ₪ 4,000 :)4אינסרט )עמוד איי 

* הכנסת חומר פרסומי לתיק המשתתף רק לאחר קבלת דוגמא ואישור הלשכה בלבד.

* המחירים אינם כוללים מע"מ.

* את התשלום יש להעביר בעת ההזמנה לפקודת ליסו"ב בע"מ.

* לחברי לשכה תינתן הנחה מיוחדת של 50% מעלות ההזמנה.

סה"כ לתשלום:

הערות:

יש לסמן את סוג הפרסום המבוקש:

 ₪ 50,000 : עמדת תצוגה בתערוכת מציגים

 ₪ 25,000 :פרסום תוכנית הכיס של הכינוס

 ₪ 5,000 :הצבת רולאפ בשטח תערוכת המציגים

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61574
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מפת תערוכת מציגים 
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