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הזמנה למתן חסות
לוועידת נגישות ישראל 

הבינלאומית ה-8
בסימן עתיד הנגישות

תיירות, תחבורה, תרבות ופנאי
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עמותת נגישות ישראל ע"ר פועלת לקידום הנגישות והשתלבותם בחברה של אנשים עם מוגבלות וקשישים במטרה 
לשפר את  איכות חייהם, כמו גם של בני משפחותיהם. 

אחד מאירועי הדגל של העמותה הינו "וועידת נגישות ישראל". ועידת נגישות ישראל הינה הגדולה והמקצועית ביותר 

בתחום הנגישות בישראל. מקום מפגש מרכזי לכל העוסקים בתחום הנגישות והשילוב מישראל ומהעולם.

הועידה תתקיים בתאריכים 11-12 בספטמבר 2022,  באולם הכנסים "וואלי" בכפר סבא
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היום ראשון של הוועידה יערך ביום ראשון, 11.09.2022 והוא יכלול:
כנס מקצועי ומקיף - הרצאות מליאה בהשתתפות מרצים מובילים מהארץ ומהעולם -)בקרוב נפרסם 	 

סדר יום מפורט(

היום השני של הוועידה יערך ביום שני, 12.09.2022 והוא יכלול: 
יום מקצועי - שולחנות עגולים, סדנאות, הרצאות ופיצולים	 

הוועידה כוללת: 
כנס מקצועי ומקיף לכ- 800 אנשים וכ-200 משתתפים ממדינות שונות ובהשתתפות מרצים מובילים 	 

מהארץ ומהעולם
מתחם התנסויות נגישות חוויתי ומקורי	 
מתחם פיתוחים וטכנולוגיות נגישות 	 
תערוכת ספקי נגישות עשירה - היחידה בישראל 	 

מטרות הוועידה: 
המשך קידום הנגישות וטרנד הנגישות	 
העצמת הידע והמקצועיות של בעלי עניין והעוסקים בתחום הנגישות	 
נקודת מפגש לכל העוסקים בנגישות בישראל	 
מפגש קהילת מובילי נגישות מהעולם כולו	 

נושאי הוועידה:
עתיד הנגישות – בתחום התיירות, תחבורה, תרבות ופנאי - תחת נושאים אלה:	 
פרוייקטים של מתו"ס או שרות ו/או טכנולוגיות ו/או העסקה.	 
התפתחויות וחידושים בתחום הנגישות.	 
אתגרי העתיד הקרוב ופתרונות אפשריים.	 
האתגרים של הנגשת טכנולוגיות עתידיות.  	 
מודלים, פרויקטים ושיטות עבודה מומלצות של הטמעת נגישות בארגונים גדולים.	 
תחום העיצוב – כלים ועיצובים חדשניים ונגישים.	 
טכנולוגיות חדשניות המשפרות את הנגישות.	 
מיזמי השמה והנגשה של אנשים עם מוגבלות.	 
קידום יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם.	 

כמדי שנה, הוועידה הינה מקום המפגש לכל העוסקים בהנגשה ובשילוב, ובה נשתף, נלמד, 
נחווה, נפגש, נכיר ונשפיע על העתיד של כולנו.



BECOME ASPONSOR

קהל מטרה - הוועידה מיועדת לכל העוסקים בנגישות:
מורשי נגישות מתו"ס ושירות, רכזי ומובילי נגישות, נאמני נגישות ושוויון, יועצים משפטיים, מנהלי רכש, יזמים 

טכנולוגיים, מנהלי אתרי אינטרנט ו- IT ומפתחי אפליקציות.
אנשי מקצוע מתחום הקמעונאות, ערים חכמות, תיירות, אדריכלים ומעצבי פנים, עורכי דין, אנשים מתחום 

הבריאות, הרווחה, החינוך וההשכלה הגבוהה, תרבות וספורט. אנשי משאבי אנוש, אחריות תאגידית והדרכה. 
נציגי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, עסקים גדולים וארגונים רבים. כמו כן, הכנס פותח שעריו בפני 

משקיעים שבאים לבחון חברות ומיזמים אטרקטיביים.

מדוע כדאי לתת חסות:
ההזדמנות הטובה בישראל לחשיפה ולביצוע מכירות - כולם במקום אחד. 	
העלאת מודעות למותג, למוצרים ולשירותים הניתנים בעסק שלכם. 2
שותפות בקידום נושא הנגישות והשילוב בישראל. 	
חשיפה לנציגים מובילים ומשפיעים מתחום הנגישות והשילוב מהארץ והעולם. 	

אפשרויות הפרסום והחשיפה ליומיים: 
חסות תדמיתית. 	

הזדהותברונזהכסףזהבפלטינום
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השתתפות בתערוכת הספקים:
השתתפות בתערוכה שטח ענק ) 7.0*2 (– 0,000₪	 )8,600$(	 

בתערוכה שטח גדול ) 5.	*2 (– 20,000 ₪ )5,700$(	 

השתתפות בתערוכה שטח בינוני ) 5.	*2 (– 500,		 ₪ )850$,	(	 

השתתפות בתערוכה שטח קטן ) 2.0*2 (– 7,000 ₪ )2,000$(	 

חסות על מתחם טכנולוגיות 
 	)	5,000$( ₪ 52,500

השתתפות סטארט-אפים במתחם טכנולוגיות:

דוכן עמדה בסיסית )חצי שולחן( - 500,	 ₪ )000$,	(	 

חסות על מתחם התנסויות
 	)	5,000$( ₪ 52,500

השתתפות / חסות במתחם התנסויות:
בהתאם להתנסות שתתואם.	 

חסויות מיוחדות:
הרצאה במליאה ביום הראשון / ברכות במסגרת הפתיחה - 5,000	 ₪ )0,000$	(. 	

הרצאה פרסומית ביום השני - 7,000 ₪ )2,000$(. 2

הצגת סרטון במליאה )5.	 דקות( - 000,		 ₪ )000$,	(. 	

הצגת סרטון ביום השני פעם אחת בכל האולמות - 5,250 ₪  )500$,	(. 	

הנגשת הכנס במלואו לכל המוגבלויות )יומיים( - 87,500 ₪ )25,000$(. 5

הצגת סרטון באולם ספקים )עד דקה מחזורי לכל היום( - 8,750 ₪  )2,500$(. 6

חסות על ארוחת צהרים ליום ראשון או ליום השני -  5,000	 ₪ )0,000$	(. 7

שולחן VIP ל-0	 משתתפים ליומיים )לנציגי הארגון שלך ו/או מוזמנים( )השולחן הוא ליום הראשון. ביום השני . 8

כניסה למושבים( - 0,000	 ₪ )2,850$(

     לנציגי הארגון ומוזמניו )כולל שי, שתייה ודגל הארגון על השולחן(

חבילת כרטיסים  בהנחה על קניה מרוכזת ללקוחות שלך או לקהלי יעד שונים )כגון מורשי נגישות(. 	

א. חבילה של 50 כרטיסים ליום אחד- 20,250 ₪ )0%	 הנחה(

ב. חבילה של 50 כרטיסים ליומיים - 00	,0	 ₪ )%		 הנחה(

ג. חבילה של 00	 כרטיסים ליום אחד - 7,800	 ₪ )6%	(

ד. חבילה של 00	 כרטיסים ליומיים –  56,000 ₪ )20%(

 תיק וועידה ממותג בשילוב עם לוגו העמותה - 000,		 ₪ )000$,	(. 0	

 הפצת עלון  עסקי/פרסומי בתיק הכנס  )לא כולל עלות הפקת העלון( - 500,	 ₪ )000$,	(. 		

 מתן שי ממותג לבאי הכנס )לא כולל עלות השי( -  5,250 ₪  )500$,	(. 2	



אל תפספסו את ההזדמנות הכי משמעותית לחשיפה בישראל ולמובילים מהעולם.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, לתאם השתתפותכם ולהתאים את חבילת החסות עבורכם. שימו לב, 
מספר המקומות לדוכנים בוועידה מוגבל ועל כן מומלץ להקדים ולשריין מקומכם. 

לצפייה בסרטון ועידת הנגישות הבינלאומית ה-7  לחצו כאן
sponsor@aisrael.org לרישום ולפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלקת גיוס משאבים במייל

או בטלפון 054-8100672 בין השעות 9:00-17:00

נתראה בוועידת נגישות ישראל הבינלאומית ה- 8! 
בהערכה רבה,

ארועי צד נוספים להשתתפות וחסות
1. ארוחת ליל שבת ,09.09.2022  

ארוחת שישי משותפת ומרגשת בביתו של יו"ר העמותה, יובל וגנר - 5,000	 ₪  )0,000$	( כולל ברכות ומתן שי 

והשתתפות 

2. יום טיול נגיש – תוכנית הטיול יקבע בהמשך 

יום טיול נגיש באוטובוס נגיש. במהלך הטיול נבקר באתרי תיירות שונים ונחקור את נושא התיירות הנגישה. נותן 

החסות יוכל למתג את האוטובוס בשילוב עם לוגו העמותה - 5,000	 ₪ )0,000$	( )לא כולל עלות המיתוג עצמו(

3. תחבורה נגישה במהלך חמשת ימי הועידה, 8-12.09.2022

תחבורה נגישה עבור האורחים מחו"ל אל ומכל אירועי הועידה הרשמיים, לאורך חמשת ימי הועידה, ובתמורה 

מיתוג ספציפי של התחבורה לבקשת נותן החסות - 70,000 ₪ )20,000$(

4. אירוע ספידייטינג - 70,000 ₪ )20,000$(

5. ארוחת חושים - 42,000 ₪ )12,000$( כולל ברכות, מתן שי והשתתפות. חבילה של 50 כרטיסים ליום אחד– 

20,250 ₪ )0%	 הנחה(

יובל וגנר, 
מייסד ונשיא עמותת 'נגישות ישראל

מיכל רימון, עו"ד
מנכ"לית עמותת 'נגישות ישראל'

https://www.youtube.com/watch?v=ZPWauXWCfqI&t=1s
mailto:sponsor%40aisrael.org?subject=

