מידע למציג
אירוע  ,HLS&CYBERהאירוע הבינלאומי לביטחון המולדת והסייבר בישראל ,ביוזמת
המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי ובשיתוף עם מינהל סחר חוץ במשרד
הכלכלה והתעשייה ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ,סיב"ט  -משרד
הביטחון ,המשרד לביטחון פנים ומשרד החוץ ,חוזר בפעם השישית והפעם בפורמט
וירטואלי .האירוע אשר ייערך בין התאריכים  14-15בספטמבר ,2020 ,יכלול כנס
מקצועי ,לצד תערוכה וירטואלית של כ 100-חברות ישראליות בתחום ביטחון המולדת
והסייבר וזירת מפגשי  B2Bאונליין.
האירוע הינו בעל חשיבות עסקית עצומה ,ומהווה הזדמנות ייחודית להצגה וחשיפה של
הטכנולוגיות הישראליות בתחום אבטחת המולדת והסייבר ,וקיום מפגשים עסקיים
אישיים בין יצואנים ישראלים לשותפים/לקוחות פוטנציאליים מחו"ל.
קהל יעד:


משרדים ממשלתיים ,עיריות 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...



תאגידים -קמעונאות ,בריאות ,תעשיית תקשורת ,חברות מ 1000-עובדים ומעלה,
…Fortune 500



שותפים עסקיים -אינטגרטורים ,סוכנים ,מפיצים ,משווקים ,חברות פרוייקטים,
...MSSP



תשתיות קריטיות  -שדות תעופה ,נמלי ים ,חשמל ,גז ,נפט ומחצבים ,בתי חולים,
תחבורה ,בנקים ,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...



בעלי תפקידים מרכזיים בארגונים שונים,VP Operations ,CISO ,CSO ,CEO -
...Operations Devops ,Head of Innovation ,VP Cloud ,CRO ,CTO



מנהלי פיתוח עסקי

1

מפרט סוגי הביתנים הוירטואליים:
ביתני סטארט אפ:
מחיר לתצוגה בביתן סטארט אפ וירטואלי ברישום מוקדם עד ה:15.07.2020-
 500ש"ח לחברי מכון היצוא 1,500 ,ש"ח מחיר רגיל.
רישום רגיל מה:15.07.2020-
 750ש"ח לחברי מכון היצוא 2,000 ,ש"ח מחיר רגיל.
ביתן וירטואלי עבור חברות סטארט אפ כולל:


עמוד חברה ייעודי באנגלית הכולל מקום מרכזי ללוגו (ברוחב  ,250גובה  200ועד
למשקל של  3מ"ב) ,ומלל של החברה הכולל משפט מפתח עד  60מילים ,תיאור
קצר של החברה עד  450מילים וכן מידע נוסף על החברה עד  5-6פסקאות.
כולל מקום לברושור בקובץ  PDFבלבד ועד משקל של  5מ"ב ,מקום להצגת סרטון
אחד מתוך  ,Youtubeלינקים לרשתות החברתיות,Facebook ,LinkedIn :
.Youtube ,Twiter ,Instagram
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד  10תמונות במשקל של  3מ"ב לכל תמונה,
מידות מומלצות לתמונות 1,080 :רוחב 560 ,גובה.



 2קודי רישום לאירוע ולמפגשים האישיים המתואמים מראש דרך מערכת הפגישות
באירוע.

ביתן תצוגה רגיל כולל:
מחיר לתצוגה בביתן וירטואלי רגיל ברישום מוקדם עד ה:15.07.2020-
 1,250ש"ח לחברי מכון היצוא 3,000 ,ש"ח מחיר רגיל.
רישום רגיל מה:15.07.2020-
 1,750ש"ח לחברי מכון היצוא 3,500 ,ש"ח מחיר רגיל.
ביתן וירטואלי רגיל כולל:


עמוד חברה ייעודי באנגלית הכולל מקום מרכזי ללוגו (ברוחב  ,250גובה  200ועד
למשקל של  3מ"ב) ,ומלל של החברה הכולל משפט מפתח עד  60מילים ,תיאור
קצר של החברה עד  450מילים וכן מידע נוסף על החברה עד  5-6פסקאות.
כולל מקום לברושור בקובץ  PDFבלבד ועד משקל של  5מ"ב ,מקום להצגת סרטון
אחד מתוך  ,Youtubeלינקים לרשתות החברתיות,Facebook ,LinkedIn :
.Youtube ,Twiter ,Instagram
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד  10תמונות במשקל של  3מ"ב לכל תמונה,
מידות מומלצות לתמונות 1,080 :רוחב 560 ,גובה.
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 4קודי רישום לאירוע ולמפגשים האישיים המתואמים מראש דרך מערכת הפגישות
באירוע.

 מספר המקומות בתערוכה הוירטואלית מוגבל וכפוף לאישור הוועדה המקצועית
במכון הייצוא .אנא הקדימו הרשמתכם.
חסויות:
במסגרת השתתפותכם באירוע יש באפשרותכם להשתלב במגוון חסויות אשר יהוו במה
פרסומית נוספת לחברה ,תחשוף אתכם לקהלי יעד ומקבלי החלטות בתחום ,תציב
אתכם כחברה מובילה בקדמת הטכנולוגיה ותיצור עבורכם הזדמנויות עסקיות בארץ
ובעולם.
להלן פירוט חבילות החסויות:
חסות יהלום  -מוגבלת ל 3-חברות בלבד
מחיר :לחברי מכון היצוא  25,000ש"ח ,רגיל  35,000ש"ח


עמוד חברה ייעודי באנגלית הכולל מקום מרכזי ללוגו (ברוחב  ,250גובה  200ועד
למשקל של  3מ"ב) ,ומלל של החברה הכולל משפט מפתח עד  60מילים ,תיאור
קצר של החברה עד  450מילים וכן מידע נוסף על החברה עד  5-6פסקאות.
כולל מקום לברושור בקובץ  PDFבלבד ועד משקל של  5מ"ב ,מקום להצגת סרטון
אחד מתוך  ,Youtubeלינקים לרשתות החברתיות,Facebook ,LinkedIn :
.Youtube ,Twiter ,Instagram
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד  10תמונות במשקל של  3מ"ב לכל תמונה,
מידות מומלצות לתמונות 1,080 :רוחב 560 ,גובה.



לוגו החברה יפורסם בכל הפרסומים הדיגיטליים של האירוע תוך ציון התואר
"חסות יהלום".



מנכ"ל החברה ישתתף בפאנל המרכזי של הכנס בתחום הרלוונטי לפעילות החברה
בכפוף לאישור ועדת התכנים של הכנס.



 15קודי רישום לאירוע ולמפגשים האישיים המתואמים מראש דרך מערכת
הפגישות באירוע.
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חסות פלטינה  -מוגבלת ל 5-חברות בלבד
מחיר :לחברי מכון היצוא  15,000ש"ח ,רגיל  25,000ש"ח


עמוד חברה ייעודי באנגלית הכולל מקום מרכזי ללוגו (ברוחב  ,250גובה  200ועד
למשקל של  3מ"ב) ,ומלל של החברה הכולל משפט מפתח עד  60מילים ,תיאור
קצר של החברה עד  450מילים וכן מידע נוסף על החברה עד  5-6פסקאות.
כולל מקום לברושור בקובץ  PDFבלבד ועד משקל של  5מ"ב ,מקום להצגת סרטון
אחד מתוך  ,Youtubeלינקים לרשתות החברתיות,Facebook ,LinkedIn :
.Youtube ,Twiter ,Instagram
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד  10תמונות במשקל של  3מ"ב לכל תמונה,
מידות מומלצות לתמונות 1,080 :רוחב 560 ,גובה.



לוגו החברה יפורסם בכל הפרסומים הדיגיטליים של האירוע תוך ציון התואר
"חסות פלטינה".



אפשרות לקיים אירוע וירטואלי ייחודי\דמו מצולם של נותן החסות במסגרת נושאי
האירוע ,האחריות לצילום האירוע ויצירת לינק ב Youtube-לסרטון האירוע הינה
באחריות נותן החסות .האירוע המצולם יעלה לתוכנית הכנס באתר האירוע.



 10קודי רישום לאירוע ולמפגשים האישיים המתואמים מראש דרך מערכת
הפגישות באירוע.

חסות זהב
מחיר לחברי מכון היצוא  7,500ש"ח  ,רגיל  15,000ש"ח


עמוד חברה ייעודי באנגלית הכולל מקום מרכזי ללוגו (ברוחב  ,250גובה  200ועד
למשקל של  3מ"ב) ,ומלל של החברה הכולל משפט מפתח עד  60מילים ,תיאור
קצר של החברה עד  450מילים וכן מידע נוסף על החברה עד  5-6פסקאות.
כולל מקום לברושור בקובץ  PDFבלבד ועד משקל של  5מ"ב ,מקום להצגת סרטון
אחד מתוך  ,Youtubeלינקים לרשתות החברתיות,Facebook ,LinkedIn :
.Youtube ,Twiter ,Instagram
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד  10תמונות במשקל של  3מ"ב לכל תמונה,
מידות מומלצות לתמונות 1,080 :רוחב 560 ,גובה.



לוגו החברה יפורסם בכל הפרסומים הדיגיטליים של האירוע תוך ציון התואר
"חסות זהב".
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 5קודי רישום לאירוע ולמפגשים האישיים המתואמים מראש דרך מערכת הפגישות
באירוע.

רכישת כרטיסי כניסה לאירוע הוירטואלי כמבקר\ת
הרישום לאירוע יתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האירוע החל מה.01.09.2020 -

סוג משתתף /סוג כרטיס

חבר מכון היצוא

הערות

רגיל

הכרטיס כולל כניסה לשני ימי
האירוע הוירטואלי כולל כנס
אזרח ישראלי

500

250

ותערוכה שיתקיימו בין התאריכים
 14-15בספטמבר  ,2020וכן שימוש
במערכת הפגישות האישות
המתואמות מראש של האירוע

יצירת קשר והרשמה
 לפרטים נוספים בנושא התערוכה והחסויות והרשמה לאירוע ניתן לפנות לאנשי
הקשר במכון היצוא:


אלון שחק ,מנהל ענף ביטחון המולדת ,תעופה וחלל
 03-5142973או במיילAlons@export.gov.il :



יערה סבזרו ,מנהלת יחידת הסייבר
 03-5142805או במיילYaaras@export.gov.il :



חסויות -מי-טל קופרמן ,מנהלת המרכז לפרוייקטים ומיזמים
בטלפון  03-5142907-או במיילmeitalk@export.gov.il :
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