יריד התיירות הבינלאומי  6-10במרץ  2019ברלין
שלום רב,
אנו מזמינים אתכם לבקר בתערוכת  ITBברלין ,תערוכת התיירות הגדולה בעולם.
 ITBהינו מקום המפגש השנתי של תעשיית התיירות הבינלאומית בו חברות וארגונים
נפגשים עם קניינים ,מומחים עולמיים ,ומקבלי החלטות מכל תחומי התעשייה -מלונות,
ארגוני תיירות ונופש ,סוכנויות נסיעות ,חברות תעופה והסעות ,אתרי "בוקינג" ,טכנולוגיה
ועוד.
 ITBהינו אירוע חובה עבור כל אנשי המקצוע מתחום התיירות מרחבי העולם.
בתערוכת  ITB 2018הציגו למעלה מ 10,000 -חברות על שטח של כ 160,000 -מ"ר.
בתערוכה ביקרו למעלה מ 160,000-אנשי מקצוע בתחום התיירות .מעריכים כי הקשרים
העסקיים החדשים שנוצרו ב ITB -ברלין  2018הביאו לחתימת הסכמים עסקיים חדשים
בסדר גודל של כ 7-מיליארד יורו .כמו בכל שנה ,משרד התיירות הישראלי מקים ביתן לאומי
גדול ומרשים בהשתתפות עשרות חברות ישראליות.
היריד ייפתח למבקרים מקצועיים בימים רביעי– ראשון  .6-10/3/2019לקהל הרחב היריד
פתוח בימים שבת וראשון ,ה 9-10 -במרץ.

לפרטים נוספיםwww.itb-berlin.com :
התערוכה מחולקת לתחומים:

מבקרים עסקיים נהנים יותר:
במהלך ימי התערוכה תיערך הועידה הגדולה בעולם לתיירות  ,ITB Berlin Conventionעם
מעל  26,000משתתפים .מומחים בינלאומיים מהתעשייה ,המדע והפוליטיקה ידונו בנושאי
מפתח.
לפרטים נוספיםwww.itb-convention.com :

כרטיס יומי €
כרטיסי כניסה מוזלים לתערוכה ניתן לרכוש אצלנו :

כרטיס
רב פעמי €

בקופת היריד
און ליין
במשרדנו
(כולל מע"מ ישראלי)

62

90

42

60

38

53

להזמנת כרטיסים נא למלא את הטופס המצורף .אנא החזירו לפקס 077-562-1903 -או
למייל talbar@talbar.co.il

לחבילות טיסות ומלון ניתן לפנות לפורום נסיעות –  03-5102150איריס  -שלוחה 3
iris@exponet.co.il
בברכה,
דקלה רוזן
Talbar Representatives of International Trade Fairs
41 HaGiva'a St, POB 3184, Givat Ada, 3780800, Israel
Tel: +972-77-562-1900
Fax: +972-77-562-1903
אם אינכם מעוניינים לקבל מאתנו דיוור ,אנא לחצו על הסרה

תערוכתITB-Berlin 2019
 6-10במרץ
הזמנת כרטיסי כניסה מראש-מקנה הנחה משמעותית.

הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה לאחר הזמנה .כל שינוי או ביטול שיעשה יחויב בדמי
טיפול של  ₪ 25לכל כרטיס.
ניתן לבטל כרטיסים שלא ינוצלו ,עד פתיחת התערוכה.
נא להחזיר למייל  talbar@talbar.co.ilאו לפקס 077-5621903

נא להקפיד למלא את הפרטים בצורה מלאה ונכונה!!!
נא למלא בלועזית

___ (כרטיס יומי  38יורו) Day Ticket
___ (כרטיס לכל ימי התערוכה 53יורו) All days Ticket
Male
Female

Buyer / Seller

Number of tickets:

Gender:
Family name:
First name:
Company:
Position:
Street no/P.O.Box:
Postcode:
City:
Country:
Telephone:
Ticketholder's e-mail:
Attending ITB as:
Area of Business

שאלות חובה המופיעות בטופס הרישום-
*I would like a free profile in the ITB Networking Directory :Yes / No
*I attend ITB Berlin mainly : As buyers / As Seller / To gather info
*I am interested in doing business with the following
___________________ regions:

נא למלא את פרטי מחזיק כרטיס האשראי:
כרטיס מסוג  :ו י ז ה  /ד י נ ר ס  /מ ס ט ר כ א ר ד
שם החברה ( י ו פ י ע ע " ג ה ק ב ל ה ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
שם בעל הכרטיס :

ת.ז:
תפקידו:
מס' כ"א:
___________ ( 3ספרות בגב הכרטיס)
כתובת מייל קבלה :

בתוקף עד

/

:CVV

