מידע למציג

הכנס הבינלאומי השישי
בתחום המכשור והמחשוב הרפואי
בפורמט וירטואלי
ביוזמת מכון היצוא ובשיתוף עם מינהל סחר חוץ
במשרד הכלכלה והתעשייה ,משרד החוץ ומשרד
הבריאות

מאות בכירים מרחבי העולם ישתתפו
בכנס
מפגשים עם נציגי ממשל בכירים בתחום הבריאות,
מוסדות רגולטוריים וחברות ישראליות ,אשר יציגו
את הטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום המכשור
והמחשוב הרפואי

בתאריכים  20-21אפריל2021 ,
יתקיים הכנס הוירטואלי ולצידו תערוכה
מקצועית של כ 80 -חברות
בתחום הבריאות הדיגיטלית והמכשור
הרפואי

במהלך שני ימי הכנס יוצגו טכנולוגיות
ובפתרונות ישראלים פורצי דרך בתחום
באולם התצוגה הוירטואלי ,תתקיימנה
פגישות  F2Fוירטואליות מתוך מטרה
ליצור שותפויות ועסקים בין החברות
הישראליות לבין הגורמים העסקיים מחו''ל.

לרישום להצגה בתערוכה

מנהלי בתי חולים ,סוכנים ומפיצים,
משקיעים בעלי שם בתחום ,מומחים
מהמעלה הראשונה
ומקבלי החלטות ברמה המדינית ובתעשייה של
המכשור והמחשוב הרפואי יבחנו שיטות עבודה,
אתגרים ,מגמות והזדמנויות עסקיות חדשות
וחדשנות בתעשייה הישראלית ובעולם

במסגרת התוכן של האירוע מיטב אנשי
המקצוע מישראל ומהעולם יוזמנו וידברו
על הטרנדים העכשוויים ,הזדמנויות,
התפתחויות עתידיות ומגמות בתחום לאחר
הקורונה ועל הנושאים המשמעותיים
ו”החמים” של התחום.

אנו מתכוונים להזמין נציגי בתי חולים,
סוכנים ומפיצים ,משקיעים בעלי שם
בתחום ,מומחים מהמעלה הראשונה,
נציגי חברות טכנולוגיה גלובליות בתחומי
מכשור רפואי ,בריאות דיגיטלית,
תעשיית פארמה מהמדינות השונות
בעולם

בכנס הקודם ב 2019 -הגיעו מעל
 800אורחים מחו"ל מ 40-מדינות
שונות והיו עשרות סיפורי
הצלחה!
לרישום להצגה בתערוכה

התערוכה תציג חדשנות טכנולוגית
:ישראלית במגוון תחומים וביניהם
Telemedicine, Remote Monitoring and Home Care Medical Solutions
Precise and Personalized Medicine
AR/VR Applications in HealthCare
Cyber Security in HealthCare
Hospital Efficiency and Management Software Tools
Diagnostic & Monitoring equipment for Ambulatory & Home Care
Artificial Intelligence, Machine & Data Processing Healthcare and Medical Devices
mHealth, Wearables, Medical IoT for Personal Monitoring and Patient Engagement
MIS and Non-invasive treatment Solutions – Smart Surgery
Research Equipment, Laboratories, IVD & Point of Care
Emergency Preparedness, Emergency Medical Services – EMS
Orthopedics and Neurological Rehabilitation Devices and Solutions
Innovative Disposable products

And many more…

:מבין האורחים שיגיעו מחו"ל
Global Medical Companies tier 1, 2, 3
Medical Device & Digital Health Importers & Distributors
HealthCare IT Providers & Integrators
Telemedicine Providers
Mobile Operators and Device Manufacturers that are interested in Health
Hospital Directors and Department Managers
Health Management Organizations
Payers and Insurance Companies
Pharmacy Chain Directors
Governmental Representatives
Investors, Venture Capital Funds

עמוד חברה ייעודי וירטואלי כולל
•
•

•
•

•

•

מקום מרכזי ללוגו ) ברוחב 250 ,
גובה  200ועד למשקל של  3מ"ב (
מלל של החברה הכולל משפט מפתח
עד  60תווים ,תיאור קצר של החברה
עד  450מילים וכן מידע נוסף על
החברה עד  5-6פסקאות .
כולל מקום לברושור בקובץ PDF
בלבד ועד משקל של  5מ"ב,
מקום להצגת סרטון אחד
מתוך Youtube ,לינקים לרשתות
החברתיותLinkedin, :
Instagram, Facebook
ניתן להוסיף לעמוד החברה עד 10
תמונות במשקל של  3מ"ב לכל
תמונה -מידות מומלצות לתמונות :
1,080רוחב , 560גובה
אין הגבלה של מספר משתתפים
מטעם החברה

מחיר תצוגה לחברי מכון היצוא  1500ש"ח ,מחיר רגיל 3500 :ש"ח
 תוספת עלות *לסרטון פרסומי באנגלית של עד  5דקות רלבנטי לתכני הכנס אשר יפורסם
בתוכנית הכנס .לחברי מכון היצוא –  3500ש"ח ,רגיל 7000 -ש"ח
*הכנת הסרטון ויצירת לינק ב YOUTUBE \ VIMEOלהעלאה לתוכנית הכנס באתר האירוע
הינם באחריות החברה
הסרטון הפרסומי כפוף לאישור הועדה המקצועית של הכנס
Preliminary applicants criteria for exhibition theater at MEDinISRAEL 2021:
- Israeli-based company
-Medical Device & Digital Health solution / tech / product
- Innovative solution / tech / product
- Manufactures (no service providers) that are looking to commercialize in the
global markets
** Participation in the virtual exhibition area is subject to final approval by the
steering committee of the event

חסויות
חסות יהלום  -מוגבלת ל 3-חברות בלבד
מחיר :לחברי מכון היצוא  25,000ש"ח ,רגיל  40,000ש"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:
.Youtube ,Twiter ,Instagram ,Facebook ,LinkedIn
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 \ יו"ר החברה או דובר בכיר מחו"ל מטעם החברה ישתתף בפאנל המרכזי של הכנס בתחום הרלוונטי לפעילות החברה בכפוף
לאישור ועדת התכנים של הכנס.
 הצגת סרטון פרסומי באנגלית של החברה עד  5דקות בתוכנית הכנס ( הכנת הסרטון והעלאתו ללינק בYOUTUBE -או  VIMEOהינה
באחריות החברה).

חסויות
חסות פלטינה  -מוגבלת ל 5-חברות בלבד
מחיר :לחברי מכון היצוא  15,000ש"ח ,רגיל  30,000ש"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:
.Youtube ,Twiter ,Instagram ,Facebook ,LinkedIn
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 באנגלית\ וובינר\ דמו מצולם עד  30דקות ומוקלט מראש של נותן החסות במסגרת נושאי האירוע,
האחריות לצילום האירוע ויצירת לינק ב YOUTUBE\VIMEO-לסרטון האירוע הינה באחריות נותן החסות .האירוע המצולם יעלה
לתוכנית הכנס באתר האירוע.

סקיצת הדמיה של אתר האירוע

*מספר המקומות בתערוכה מוגבל וכפוף לאישור הוועדה
המקצועית במכון היצוא .אנא הקדימו הרשמתכם .על מנת
להיכלל בפיעלות השיווקית אל מול הלקחות בחו''ל יש להסדיר
רישום ולשלוח חומרים שיווקיים עד לתאריך .29/1/2020

הדמייה של עמוד תצוגה של חברה
וירטואלי

למידע נוסף בנושא ההצגה בתערוכה:
מאיה חג'ג  -מנהלת תערוכות בינלאומיות
טלפון 03-5142861 :מיילmayav@export.gov.il :
חסויות :מי-טל קופרמן -מנהלת המרכז לפרויקטים ומיזמים:
טלפוןmeitalk@export.gov.il ,03-5142907 :
מנדו אלפסה -מנהל ענף מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית
טלפון03-5142913 :מיילmandoa@export.gov.il :
אלונה טריואקס -מתאמת שיווק בענף מכשור רפואי ובריאות
דיגיטלית
טלפון ,03-5142955 :מיילalonat@export.gov.il :
תמיר רוה -מתאם רגולציה ,טלפון,03-5142807 :
מיילtamirr@export.gov.il :

לרישום להצגה בתערוכה

