


כמה פעמים קראתם לאחרונה
על חרדים בהייטק? 

ההייטק  ענף  של  כבאזז-וורד  התקבע  והייטק  חרדים  של  השילוב 
הישראלי. אך מה באמת מצבו של ההייטק החרדי?

שהוקם  חרדים  לגברים  וחדשנות  יזמות  מרכז  הינו  ביזמקס  מתחם 
גלובל'  'אחים  חרדי,  מקצועי  קידום   - ק.מ.ח  קרן  ידי  על  ב-2017 
בעולם  החרדים  שילוב  לעודד  במטרה  ירושלים,  לפיתוח  והרשות 
מ-100  למעלה  למתחם  הצטרפו  הקמתו  מאז  והיזמות.  התעסוקה 
העשרה  וסדנאות  קורסים  עשרות  בו  התקיימו  חרדים,  ויזמים  חברות 
בתחומים  מקצועיים  כנסים  מספר  והופקו  חרדים,  מאות  בהשתתפות 

כמו הייטק, חדשנות, ותחומים אחרים בהשתתפות של מאות חרדים.

מתוך ראיה רחבה, ומתוך הבנת החשיבות של שילוב החרדים בתעשיית 
ההייטק, נטלנו על עצמנו הובלת שיח שיעסוק בחיבור החברה החרדית 
להייטק, ובדרכים הנכונות להאצת תהליכים שהחלו, מימוש הפוטנציאל 
הקיים לצד ייעול תהליכים והידוק היחסים בין הגופים הפועלים בתחום.

כדי לקדם תהליכים אלו, יזמנו את ועידת ההייטק החרדי, שתכנס את 
כל הגורמים המקדמים את תעשיית ההייטק בישראל בכלל ואת שילוב 
רביעי 08.01.2020  ביום  הועידה תתקיים  החרדים בתעשיה בפרט. 

במלון וולדורף אסטוריה בירושלים, בהשתתפות כ-500 איש.



הועידה:
הזדמנות לצמיחה 

ויצירת  יזמות  עידוד  החרדי,  מהציבור  הייטק  אנשי  בין  חיבור  יצירת 
שיתופי פעולה בין חברות וגורמים שונים הפועלים בנושאים משיקים, 
חרדים  תעסוקת  עידוד  החרדי,  במגזר  הייטק  ליזמות  מודעות  קידום 

בהייטק וקידום הכשרות הייטק לחרדים.

הרלוונטיים  הנושאים  למגוון  גג  קורת  מתן  היא  האירוע  ייחודיות 
בתחום  רלוונטיות  לסוגיות  פתרונות  ומתן  החרדיים  הייטק  בעולמות 

היזמות התעסוקה וההכשרות.

לפיתוח  הרשות  והרווחה,  העבודה  משרד  בשיתוף  שתיערך  בועידה 
חרדים,  הייטק  ואנשי  יזמים  ישתתפו  במשק,  גדולים  וגופים  ירושלים 
מעסיקים מתעשיית ההייטק, חברות השמה וחברות כוח אדם, משקיעים 
ההכשרה,  גופי  קהל,  דעת  ומובילי  מדיניות  קובעי  סיכון,  הון  ואנשי 

אקדמיה וארגונים הפועלים לקידום תעשיית ההייטק.



מגוון חבילות פרסום, חסויות וקידום בהתאמה אישית

דוכן 10 מטר 
לוגו בתוכנייה 

לוגו בפרסומים 
8 פושים של לוגואים במסך הלדים במהלך הכנס

סרטון פרסום במסך הלדים 
הכנסת חומר לשקית משתתפים  

₪ 19,000 

Director

דוכן 8 מטר 
לוגו בתוכנייה 

6 פושים של לוגואים במסך הלדים במהלך הכנס

₪ 15,000 

Expert

דוכן 6 מטר 
לוגו בתוכנייה 

3 פושים של לוגואים במסך הלדים במהלך הכנס 

₪ 12,000

Junior

דוכן 10 מטר 
לוגו בתוכנייה 

לוגו בפרסומים 
10 פושים של לוגואים במסך הלדים במהלך הכנס

סרטון פרסום במסך הלדים 
הכנסת חומר לשקית משתתפים

עמדת ייעוץ ל 4 שעות/שלט במיקום מרכזי

₪ 29,000 

Executive

משקיע חכם?
אתה חייב להיות חלק מההצלחה הזו!



חבילות 
 Unicorn

חסות ראשית לאירוע

חסות מלאה כולל שילוט טראס באורך 5 מטר ב-3 המתחמים המרכזיים, 
דוכן בגודל 10 מ"ר, חומר בשקית משתתפים, לוגו במהלך כל היום על 
המסכים, רולאפים ברחבי הכנס, לוגו ראשי בכל הפרסומים המקדימים 

ווכן לוגו על התיק למשתתף. 

₪ 100,000 ....................................................................
 

חסות על עמדת רישום + חסות על התג

בכניסה לכנס תהיה עמדת רישום החסות כוללת שילוט עליון, שילוט 
בדלפקים ואפשרות לחסות על מדים של הפקידים )המדים באחריות 

החברה הנותנת חסות( כל התגים ימותגו בלוגו נותן החסות.  

 ₪ 30,000 .....................................................................

  Kit-חסות על ה

כל משתתף בכנס מקבל שקית ובו חומרים שונים, השקית משמשת את 
משתתפי הכנס במהלך היום. חסות על השקית מאפשרת לחברה למתג 

לוגו ומסר שיווקי בהתאם לגודל השקית. 

₪ 20,000 .....................................................................
 

עמדת ייעוץ

העמדה  העניין,  לטובת  שיבנה  ייעוץ  במתחם  והכוונה  ייעוץ  עמדת 
אישי  לייעוץ  החברה  מטעם  יועצ/ת  להעמיד  תוכלו   1:1 אישית  הינה 
תעסוקה,  כמו:  ההייטק  בעולמות  שונים  בתחומים  היריד  למשתתפי 

קרנות הון, פיננסים ועוד. 

 ₪ 20,000 .....................................................................



במסגרת ועידת ההייטק החרדי בה ישתתפו בכירי הנהגת המדינה, עולם 
עיתון  בשיתוף  מיוחד  מגזין  נוציא  החרדי  התעסוקה  ועולם  ההייטק 
משפחה. המגזין ינגיש את עולמות התוכן של הועידה ויעסוק בקידום 
ויהווה במת תוכן איכותי ראשונית לחרדים  יזמות, הכשרות ותעסוקה 

העוסקים בטכנולוגיות חדשניות ויזמות הייטק.

מספר  וכולל  שבוע,  בסופי  המתפרסם  מגזין  הוא  משפחה,  עיתון 
חדשות.  עיתון  וכן  החרדית,  המשפחה  חלקי  לכל  הפונים  מוספים 
משפחה הוא העיתון הפופולארי בציבור החרדי, שזוכה לקונצנזוס בכל 
היום  נחשבים למובילי סדר  וצוות העיתון  חלקי המיינסטרים החרדי, 
התקשורתי בציבור החרדי. משפחה הוא העיתון החרדי היחיד שמוביל 

את עידוד הלימודים האקדמאים והתעסוקה בעולם החרדי

חשיפה במגזין משמעותית להובלת תהליכים בעולמות הייטק החרדיים 
ולחשיפה משמעותית לקהל יעד ממוקד ורלוונטי. 

מחירון פרסום

 ₪ 8,000 .................... מודעת חצי עמוד + שילוב בכתבה מערכתית

מודעת עמוד + כתבת תוכן....................................... 16,000 ₪ 

מודעת דאבל + כתבת תוכן 2 עמודים........................... 22,000 ₪

מגזין ההייטק
בשיתוף עיתון 



לחסויות ושיתופי פעולה
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