ביתן החדשנות החקלאית -תערוכת אגריטך  15-17 – 2012במאי
הטכנולוגיה שלך ,החשיפה עלינו!

בתערוכת אגריטך  2012שתתקיים בין התאריכים  17-15במאי  2012בגני התערוכה ת"א ,יוקם מתחם מרכזי לתצוגת
חדשנות ישראלית בתחום החקלאות.
ביתן החדשנות יהווה את אחד ממוקדי המשיכה העיקריים של התערוכה ובו תבקרנה כל משלחות האח"מים מחו"ל ,מבקרי
התערוכה ,משקיעים זרים ,נציגי חברות מובילות בעולם וגורמים בולטים בתחום החקלאות ,המים והסביבה הרלוונטיים
לחקלאות.

מה אנחנו מציעים למשתתפים בביתן החדשנות?
•

ביתן במחיר מסובסד

•

מפגש בינלאומי והזדמנויות חשיפה ליצירת שת"פ עם נציגים מסקטור החקלאות ,המים ואיכות הסביבה לחקלאות
מכל העולם.

•

מעל  70משלחות בינלאומיות ואלפי מבקרים מהארץ ומהעולם  -מפגש עם יצרנים ,אינטגרטורים ,מהנדסים ,מתכננים,
חוקרים ומפתחים ,משקיעים ,אנשי אקדמיה ,אנשי רכש ומקבלי החלטות במשק המקומי והבינלאומי.

•

פגישות עסקיות מתואמות מראש המסייעות ליצירת שיתופי פעולה עתידיים עם לקוחות פוטנציאליים.

•

חשיפה ממוקדת של ביתן החדשנות באתר האינטרנט של התערוכה ובכל חומרי הפרסום והשיווק הנלווים לאירוע.

•

כיסוי עיתונאי וחשיפה למדיה הזרה.

קריטריון להשתתפות:
ההשתתפות מיועדת לגופים/חברות המפתחים ומייצרים מוצרים חדשניים ועתירי ידע ו/או טכנולוגיה חדשים בתחום
החקלאות )עדיפות מ 2004 -ואילך(.

מה העלות להשתתפות?
לאור חשיבות הנושא ,החליטו המארגנים לשאת בחלק מהוצאות ההשתתפות של הגופים/חברות שיבחרו להציג בתערוכה.
המפרט הטכני והעלות הסופית ייקבעו ,בין השאר ,על פי כמות המשתתפים שנמצאו זכאים.
לתשומת לבכם! ועדה ציבורית מטעם המארגנים תקבע את הזכאות להשתתף בהתאם לקריטריונים הנ"ל ולנוספים
בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה.
מארגנים:
משרד החקלאות פיתוח הכפר )לרבות מינהל המחקר החקלאי )מכון וולקני( והמדען הראשי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ושאר השלוחות הרלוונטיות(.
משרד התמ"ת תוכנית " - "Israel New Techהתוכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה
מתחדשת ,מדען ראשי ומתימו"פ  ,מנהל סחר חוץ ,המטה לקידום השקעות.
המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי.
משרד החוץ.
עמותת אגריטך ו"כנס תערוכות".

כנס משקיעיםAgroVest Summit-
בכוונת המארגנים לקיים כנס משקיעים של אגריטך  2012שמיועד להיערך יום לפני הפתיחה הרשמית בתאריך
).14/5/2012קול קורא מפורט ישלח בנפרד(.
ציפייתנו שיגיעו לכנס עשרות משקיעים מהארץ ומהעולם הקשורים להשקעות בתחום .במסגרת הכנס יתקיים מושב משקיעים
בו תינתן ההזדמנות לחשיפה נוספת לגופים/חברות המשתתפות בביתן.

עדיין לא מכיר את אגריטך (www.agritech.org.il) ?2012
אגריטך  2012הינה אירוע הדגל של מדינת ישראל בתחום הטכנולוגיות החקלאיות ,המים והסביבה לחקלאות .בתערוכה
צפויים לבקר מעל 70 -משלחות עסקיות ,שרי חקלאות ומים ,עיתונאים ואלפי מבקרים מישראל ומהעולם כולו .באירוע תציג
תעשיית החקלאות הישראלית את היכולות והחידושים שלה בתחומי החקלאות השונים כגון השקיה וטיפול במים ,גידולי
חממות ,תעשיית החלב והעופות ,פיתוח זרעים ,טכנולוגיות  Post- Harvestועוד .התערוכה השנה תתקיים בהמשך לתערוכת
אגריטך  2009שנערכה בהצלחה רבה בהשתתפות מעל  4000מבקרים ממעל 50 -מדינות.
כנס בינלאומי לפלסטיקה בחקלאות
במסגרת התערוכה השנה יתקיים הכנס הבינלאומי לפלסטיקה בחקלאות של ארגון  .CIPAזו הפעם הראשונה שכנס זה
מתקיים בישראל ,והוא יהווה מוקד משיכה למומחים הגדולים בעולם בתחום נרחב ומשמעותי זה.

פעילות קידום לקראת אגריטך
לקראת אגריטך  2012פועלים הנספחים המסחריים בנציגויות ישראל ,ונציגי משרד החוץ ,מכון הייצוא וגורמים נוספים
רבים לקידום הגעתם של שרים ואישים בכירים נוספים המחזיקים בעמדות מפתח במדינתם ,לצד ראשי חברות מובילות
בתחומי החקלאות וטכנולוגיות המים והסביבה הרלוונטיות.

איך נרשמים?
חברה העונה על הקריטריונים שהוצגו ,רשאית להגיש מועמדותה להשתתף בביתן החדשנות וליהנות מהמחיר המסובסד.
ליצירת קשר והרשמה נא לשלוח את טופס הרישום המצורף :לגב' ליאת רם במכון הייצוא.
מייל ;liatr@export.gov.il :טלפון ;03-5142896 :פקס03-5142881:
טופס הרשמהhttp://studyexport.org/docs/hadshanot.doc :

עם קבלת אישור ההשתתפות מהוועדה ,יישלח הסכם השתתפות לאישורה הסופי של החברה המציגה והנחיות כלליות
להתארגנות .לאחר חתימת ההסכם ,יקבל נציג החברה את חוברת תקנון התערוכה המכילה מידע כללי וטפסים להזמנת
השירותים .כמו כן ,שם החברה המציגה יתווסף לרשימת המציגים באתר ,כולל פרופיל מקוצר ,פרטי התקשרות ולוגו.

מספר המקומות בביתן מוגבל .ההרשמה לביתן החדשנות מתקיימת על פי שיטת "כל הקודם זוכה" .למארגני ביתן החדשנות
שמורה הזכות להפעיל שיקול דעת בבחירת החברות המציגות .מועד אחרון להרשמה31.1.2012:

הבטיחו את מקומכם בביתן החדשנות בתערוכה!
בכבוד רב,
פרופ' יובל אשדת

פרופ' יורם קפולניק

מדען ראשי משרד החקלאות

מנהל מינהל המחקר החקלאי

מר יצחק קריייתי
מנהל מח' חקלאות ,מים וסביבה מכון היצוא

מכון וולקני
מר מישל היברט
מנכ"ל מתימו"פ

מר עודד דיסטל
מנהל המטה לקידום השקעות

