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הזמנה להציג

כנס ותערוכת המידע
הבינלאומית ה33-
מו"לות אלקטרונית ,ספרים אלקטרוניים ,ארכיוניים דיגיטליים ,אינטרנט  :2018טכנולוגיות ויישומים,
מערכות חיפוש וגילוי מידע  ,מגה טרנד בעולם המידע  ,2018מידע רפואי ,מידע בתעשייה,
 ,Open Science 2018 , INFO Government 2018מידע רפואי ,מידע בתעשייה ועוד
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מידע למציג
כנס ותערוכת המידע  ,2018הוא האירוע המרכזי והיוקרתי של תעשיית המידע בישראל.
הכנס מייזומה ובארגונה של חברת טלדן ,יחגוג השנה  33שנה להיווסדו!
האירוע יתקיים בין התאריכים  14-16במאי  ,2018במלון הילטון תל-אביב.
התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות וחדשנות בתחום המידע והתעשייה הדיגיטלית יצרו עושר עצום של נושאים ותחומים
רלוונטיים לדיון .הכנס מהווה זירה להתעדכנות מקצועית וישתתפו בו מיטב המומחים בישראל ,לצד מומחים ממגזרי המידע
המובילים באירופה ובארה"ב.

נושאי הכנס
ימי העיון ,הסדנאות והמושבים המתוכננים יעסקו בן השאר בתחומים הבאים:
אינטרנט  :2018טכנולוגיות ,תכנים ויישומים ,מגה טרנד בעולם המידע  , 2018עולם הצ'אט בוט :InfoTech ,מידע וטכנולוגיה,
עידן ה ,Fake Content -אחריות חברתית בעולם המידע ,בקרה מחקרית,INFO Government 2018 ,Open Science 2018 ,
 ,Digital Humanitiesהוראה ולמידה בעולמות וירטואליים ,מידע רפואי ,מידע בתעשייה ,עיבוד ואיסוף מידע ,סדנת ויקיפדיה,
ארכיוניים דיגיטליים ועוד.
מנהלי מידע וידע ,עורכי תוכן ,יצרני תוכן אינטרנטי ,בלוגרים ,אנשי מדיה חברתית ,אנשי ניו מדיה ותקשורת ,מנהלי שיווק ויחסי
ציבור ,מנהלי מודיעין עסקי ,מנהלי מערכות מידע ,מפתחי אפליקציות ,מנהלי פורטלים ואתרים ,מנהלי פרויקטים ,מנהלים בכירים
ממגזרים שונים :אקדמיה ,תעשייה ,מסחר ,ממשל ,רפואה ומשפט ,מנהלי ספריות ומרכזי מידע ,מידענים ,חוקרים ,אנליסטים,
משפטנים ,אנשי אקדמיה ועוד.
השנה משקפת התערוכה את התפתחויות ,המגמות והחידושים בענף ,חברות ישראליות ובינלאומיות יציגו את המוצרים
והטכנולוגיות האחרונות בתחומי המידע ,התקשורת ,והמוצרים הנלווים.

בין הנושאים שיוצגו בכנס ובתערוכה
מו"לות אלקטרונית
•
•
•
•
•

מו"לות אלקטרונית -2018
מגמות וחידושים טכנולוגיים
מודלים עסקיים חדשים
ספרים אלקטרוניים
ארכיונים דיגיטליים
כתבי עת אלקטרוניים

ניהול מידע ארגוני
• מערכות חיפוש וגילוי של
משאבים אלקטרונים בארגון
• מערכות לניהול עיתונות
אלקטרונית
• מערכות לניהול ספרים
אלקטרוניים
• ניהול ידע ארגוני
• ניתוח מידע ארגוני

מאגרי מידע

אינטרנט 2018

ניהול ספריות ומרכזי מידע

• מידע מדעי וטכנולוגי
• מידע רפואי /תרופתי
• מידע כלכלי/פיננסי
• מידע משפטי
• מודיעין עסקי וניהול ידע
• מידע למו"פ ותעשייה
• מידע לחברות
• מידע פטנטים
• מחקרי שוק
• מידע צבאי בטחוני

• טכנולוגיות ,תכנונים וישומים
• רשתות חברתיות
• מחשוב ענן  -אחסון וארגון
• Big Data
• עולם הצ'ט בוט
• אפליקציות ומנועי חיפוש
2018

• מערכות ניהול ספרייה
• תוכנות ניהול ורכש
• אספקת מסמכים

Mobile 2018
• אפליקציות במכשירי כף היד
• פרסום במוביל
• תוכן וטכנולוגיות

טכנולוגיות מידע
• שימושים ,מוצרים וטכנולוגיות
• חברות ,מודלים ועסקים
• משחקים דיגיטליים
•  :Info Techמידע וטכנולוגיה
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מידע כללי על התערוכה
מיקום התערוכה
התערוכה תתקיים בין התאריכים  14-16במאי  ,2018במלון הילטון תל-אביב

לוח זמני התערוכה
התערוכה תהיה פתוחה לקהל:
יום ב'  14במאי  ,09.00-17.00 ,2018מלון הילטון ,תל אביב
יום ג'  15במאי  ,09.00-17.00 ,2018מלון הילטון ,תל אביב
יום ד'  16במאי  ,09.00-17.00 ,2018מלון הילטון ,תל אביב

הקמת ביתנים
יום א'  13במאי  ,2018עד השעה  8:00בבוקר ,מלון הילטון תל אביב

פרוק ביתנים
יום ד'  16במאי  ,2018משעה  17:00מלון הילטון ,תל אביב

שירותים מיוחדים
המארגנים יעזרו למציגים בשכירת ציוד מיוחד כגון :מחשב נייד ,קו אינטרנט ,ציוד לביתנים ועוד.

ביטולים
 .1ביטולים שיעשו לפני  15באפריל  ,2018יחויבו ב 25%-ממחיר ההזמנה
 .2ביטולים שיעשו אחרי  15באפריל  ,2018יחויבו ב 50%-ממחיר ההזמנה
 .3אין החזרים אחרי  29באפריל 2018

היום האחרון לקבלת טפסי רישום לתערוכה 30 :באפריל 2018
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הצעות לשיתוף פעולה וחסויות
חבילת חסות זהב לכנס הכוללת את המרכיבים הבאים:
ביתן בתערוכה 3X2 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
קמפיין דיוור למשתתפי הכנס
פרסום ברשתות החברתיות ובאתר הכנס
אינסרט  -פרופיל חברה ישולב בתיק משתתף
הרצאה של החברה באחד מימי עיון

חבילת חסות כסף לכנס הכוללת את המרכיבים הבאים:
ביתן בתערוכה  2X2.5 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
קמפיין דיוור למשתתפי הכנס
שילוט בשטח הכנס  -הצבת רול אפ של החברה בשטח הכנס
אינסרט  -פרופיל חברה ישולב בתיק משתתף (בהתאם לתכני ימי העיון ובתאום עם היו"ר)

חבילת חסות ארד הכוללת את המרכיבים הבאים:
ביתן בתערוכה  2X2.5 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
אינסרט לתיק המשתתף
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
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מציגים ,ארגונים ומוסדות שהשתתפו בכנסי מידע קודמים
ארגונים ומוסדות
אורקל ישראל
אורבוטק
איגוד האינטרנט הישראלי
אינטל
אל-אופ
אלביט
אלתא
אמדוקס
אפלייד מטיריאלס
גנזך המדינה
דלתא גליל
התעשייה האווירית
התאחדות הוצאות ספרים בישראל
האיגוד הישראלי לארכיונאות
ויקפדיה עברית
חברת חשמל
חברת פלאפון
טבע
כנסת ישראל
מטריקס
מט"ח
מיקרוסופט
מכון הייצוא
מכבי שירותי בריאות
מוזיאון ישראל
משרד החינוך
משרד הפטנטים הישראלי
נייס מערכות
צה"ל
צ'ק פוינט
קק“ל
רד תקשורת מחשבים
רפא"ל
שגרירות ארה"ב
שירותי בריאות כללית

ישראל Google
3D
ECI
Ergo
HP
STKI
IBM
NESS
3M
Frost & Sullivan
CDI System

אוניברסיטאות ומכללות
הספרייה הלאומית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר -אילן
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה העברית
הטכניון
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת אריאל
המכללה למנהל
המרכז הבינתחומי הרצליה
מכללת אורנים
מכללת אחוה
מכללת אפקה
מכללת גורדון
מכללת כנרת
מכללת ת"א יפו
מכללת תל חי
המכון הטכנולוגי חולון
הקריה האקדמית אונו
המכללה האקדמית ע“ש דוד
ילין
המכללה האקדמית נתניה

בצלאל
ביה“ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
מכללת אורט בראודה
מכללה אקדמית גליל מערבי
מכללת שנקר
מלמ“ד
מרכז אקדמי פרס
מרכז שגיא לחקר האינטרנט
מכון מופ"ת

מציגים בתערוכה
מציגים מקומיים
אגרון בי .סי .אנד סי.
אידאה מערכות מידע
ארגון אסמ"י
ארד אופיר
ארטליד מערכות מידע
אינפורמט מחשבים
ברלה
דן אנד ברדסטריט ישראל
הארץ -דה מרקר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
זיעור
טלדן מערכות מידע
כלכליסט
מאגרי תוכנה
מעריב
עברי
TDNet
BYON-IT

מציגים מחו"ל
British Library
Brill
BCC Research LLC
Cambridge University Press
China data Center
Elsevier
Emerald Group Publishing
EBSCO
GALE - Cengage Learning
IEEE
ICE
IHS
Inspec
IOP Publishing
Jove
LexisNexis
McGraw Hill
Nature Publication Group
OCLC
OECD
OTI
Oxford University Press
Plunkett Research
Project Muse
ProQuest
RefWorks
Royal Society of Chemistry
Sage Publications
SPRINGER
STN
Taylor & Francis
The BMJ Group
Thomson Reuters
WILEY
Wolters Kluwer Ovid
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טופס רישום לתערוכה
שם

תפקיד

חברה

מחלקה

כתובת
טל'

פקס

דואר אלקטרוני
תחומי פעילות

תצוגה בתערוכה
יחידה
			
 2X3מ' ל 3-ימים

מחיר יחידה
		

					
 2X2.5מ' ל 3-ימים
שולחן תצוגה

		

 12,800ש"ח
 8,900ש"ח
 4,000ש"ח ליום

						
קו אינטרנט

 350ש"ח ליום

דף פרסומי לתיק משתתף למציג בתערוכה 		

 3,500ש"ח

		

 4,000ש"ח

דף פרסומי לתיק משתתף ללא ביתן

מחיר כולל

סה"כ
המחירים אינם כוללים מע“מ
הביתנים כוללים :שולחן 2 ,כיסאות ,חיבור לחשמל 2 ,ספוטים ,ארוחת צהריים לנציג אחד ,לשלושת ימי התערוכה.
הביתן מיועד לנציגות של חברה אחת בלבד .חברה המעוניינת להוסיף נציגים ,תציין זאת על גבי הטופס.
מעוניין לקבל הצעת מחיר לחבילת חסות לתערוכה
שם החברה כפי שהוא יופיע על השלט ,נא לציין במדויק את שם החברה בעברית ובאנגלית.

להזמנת ביתן או חסות בתערוכה:
טלדן מערכות מידע בע"מ
ת.ד 18094 .תל-אביב 61180
טל' ,03-6117500 :פקס03-6117501 :
דואר אלקטרוניdany@teldan.com, conferences@teldan.com :
אתר הכנסwww.teldan.com/conference :

