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חוברת מידע לנותני חסות לכנס



על הכנס
האגודות המדעיות למחקר חקלאי בישראל מתאגדות לכנס משותף  , בפעם הראשונה•

".2020כנס מדעי החקלאות בישראל "

מחלות , עשבים רעים, הכנס יאגד תחומי מחקר מגוונים הכוללים גידולי שדה•

,  חקלאות מדייקת, הנדסה חקלאית, אנטומולוגיה, גידול ירקות, עצי פרי, צמחים

.מדעי הקרקע והמים ועוד

אנשי  , חקלאים, סטודנטים, כולל חוקרים, הכנס מיועד לכל העוסקים בתחום•

.הדרכה ואנשי חברות

.הכנס יכלול מושבים מיוחדים בנושאים המרכזיים של המחקר החקלאי בישראל•

להכיר סוגיות  , קרובים ורחוקים, מתחומים סמוכיםהכנס יאפשר להכיר מחקרים•

.חשובות חדשות ולהציב מטרות מחקר לקידום המחקר וחקלאות ישראל

ארגון הכנס

.נפגשת באופן תדיר, י כל האגודות המשתתפות"ועדה מארגנת שנבחרה ע•

.ולאיזון מגדרי, הכנס ישאף לייצוג מגוון ושווה של כל העוסקים בענף•

.הכנס יפעל לקידום חוקרים צעירים•

.משתתפים מכל תחומי העשייה והמחקר החקלאי500-600הכנס צפוי לכלול •



תמיכה בכנס
.תמיכה בארגון הכנס תיתן חשיפה גבוהה לעוסקים בענף, לאור חשיבות הכנס•

ותיתן אישור לצורכי מס  , י עמותה מסודרת עם ניהול ספרים תקין"הכנס מאורגן ע•

.כנדרש

.ניתן לרכוש גם דוכן תצוגה•

(.כל הסכומים בשקלים חדשים)קיימות כמה רמות של תמוכה בכנס כמופרט •

ח"ש50,000–חסות פלטינה 

בדף הבית של  , כולל תצוגה של הלוגו בכל פרסומי הכנס, חסות ראשית לכנס•

ואזכור בפתיחת  , דף שלם בתוכנית הכנס, והצהריים, בכל הפסקות הקפה, הכנס

.  דוכן להצגה במבואה של הכנס. הכנס

(.חברתיארוע, קבלת פנים, פתיחה)חסות לאחד מאירועי הכנס •

.ניתן לחלק דף פרסום או מזכרת עם תיק הכנס בהרשמה•

.משתתפים מלאים5כולל הרשמה של •

ח"ש25,000–חסות זהב 

,  בדף הבית של הכנס, כולל תצוגה של הלוגו בכל פרסומי הכנס, חסות זהב לכנס•

כולל אזכור בעצימות  . ולוגו גדול בתוכנית הכנס, והצהריים, בכל הפסקות הקפה

.דוכן להצגה במבואה של הכנס. גבוהה במהלך הכנס

.  או בקבוק שתיה או מחברת כתיבה, הדפסת הלוגו על כובע•

.ניתן לחלק דף פרסום או מזכרת עם תיק הכנס בהרשמה•

.משתתפים מלאים3כולל הרשמה של •



תמיכה בכנס

ח"ש10,000–חסות כסף 

דוכן להצגה  , כולל תצוגה של הלוגו בדף התודות של אתר הכנס, חסות כסף לכנס•

.הכנסתוכניתלוגו קטן בדף התודות על .  במבואה של הכנס

.או מזכרת עם תיק הכנס בהרשמהפירסוםניתן לחלק דף •

.משתתפים מלאים2כולל הרשמה של •

ח"ש2,000–חסות ארד 

ולוגו קטן , כולל תצוגה של הלוגו בדף התודות באתר הכנס, חסות ארד לכנס•

.בתוכנית הכנס

.ניתן לחלק דף פרסום או מזכרת עם תיק הכנס בהרשמה•

.כולל הרשמה של משתתף אחד מלא•

(.שח3000)ניתן לרכוש גם דוכן תצוגה •



תמיכה בכנס
:בחר בתוכנית המתאימה לכם•

מי שמגיע ראשון, האירועים השונים ואביזרים ישמרו על בסיס•

מחיר אירוע חבילה

50,000 אירוע פתיחה פלטינה

50,000 קבלת פנים

50,000 ארוחת ערב

25000 לוגו על כובע זהב

25000 שתיה רב פעמילוגו על בקבוק

25000 לוגו על מחברת כתיבה

10000 חבילת כסף כסף

2000 חבילת ארד ארד

3000 חסות ארדדוכן תצוגה לנותן  דוכן תצוגה

.נשמח להתאים חבילת חסות המתאימה לצורכיכם•

agricon2020@gmail.com:  ניתן לפנות אלינו ישירות•

mailto:agricon2020@gmail.com


2020טופס תמיכה בכנס מדעי החקלאות בישראל 

__________________________אנו מעוניינים לתמוך בכנס בסכום של 

___________________________אנו מעוניינים לתמוך בפעילות הבאה

___________________________________________:שם הארגון

______________________________________________:כתובת

____________: מיקוד_____________________________   : עיר

______________________"טל__________________  :איש קשר

__________________________________________:כתובת מייל

____________________:שם וחתימה________________    :תאריך

"העמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי והפצתו: "התשלום יעשה לפקודת

תודה על תמיכתם בכנס מדעי החקלאות בישראל


