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צפי
משתתפים 

שבוע אורקל מיועד לקהל מקבלי החלטות, סמנכ"לי פיתוח, מנהלי פיתוח ופרויקטי פיתוח, CTO, קהל יעד
מהנדסי תוכנה, מדעני מידע, מפתחים, ארכיטקטי תוכנה, מנתחי מערכות, אנשי DevOps, אנשי 

QA ואוטומציה, אנשי סייבר בעולם הפיתוח וכל המעורבים בתהליכי הפיתוח.

בכנס אנו צופים השתתפות של למעלה מ-1,000 איש קהילת המפתחים,
אנשי טכנולוגיה בחברות הייטק.

גם השנה נשקיע רבות בשיווקו של הכנס ובפרסומו: פרסום נרחב ברשתות החברתיות, פרסום באתרי אינטרנט 
רלוונטיים, פרסום בניוזלטר ייעודיים ועוד

בכל המדיות האלו תינתן לך, כנותן חסות, חשיפה משמעותית ונרחבת.

כשחקן מרכזי בתחום טכנולוגיית המידע בישראל בכלל ובתחום אורקל בפרט – אין ספק כי עליך לקחת חלק באירוע.

Oracle ישראל וג‘ון ברייס הדרכה גאות להציג זו השנה ה - 28, את האירוע הלימודי המקצועי הגדול ביותר 
.Oracle וההייטק בסביבת IT - בישראל בו לוקחים חלק אלפי אנשי מקצוע מיד שנה, מקהילת ה



חבילת חסות כסף

1. חשיפה ומדיה
a. שילוב לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס   

בערוצי המדיה השונים.
b. שילוב לוגו נותן החסות באתר הכנס +   

לינק לאתר הבית/דף נחיתה של נותן 
החסות.

2. חשיפה באירוע
a. אפשרות להציב רולאפ פרסומי של נותן   
החסות במתחם הכנס (הפקת הרולאפ 

באחריות נותן החסות)
b. אפשרות להציב ביתן בשטח האירוע   

c.  שילוב סרטון וידיאו קצר עד דקה   
(פרסומת) שיוצג למשתתפי הכנס במהלך 

הסמינר. הפקת הסרטון באחריות נותן 
החסות. כפוף לאישור מארגני הכנס.

d.שילוב נותן החסות במצגות הסמינרים –   
שקף עם פרטים רלוונטיים

3. 2 הזמנות לכנס: המזכות את המשתתפים 
בסמינר יומי מקצועי, מתוך מגוון הסמינרים 

המוצעים, ללא תשלום.

אפשרויות החסות

חבילת חסות פלטינום

החבילה כוללת את סעיפים 1+2 המופיעים 
בחבילת חסות הכסף ואת הסעיפים 4-6 

בחסות הזהב ובנוסף – 
7. שילוב הרצאה מקצועית -

במסגרת אחד המסלולים בכנס, בהתאם 
לתחום ההרצאה, בכפוף לאישור המנהל 

המקצועי ומארגני הכנס.

10,000 ₪ + מע"מ
חבילת חסות זהב

החבילה כוללת את סעיפים 1+2 המופיעים 
בחבילת חסות הכסף, ובנוסף – 

4. פרסום הטבה למשתתפי הכנס -
במסגרת מייל תודה שיישלח  למשתתפי הכנס 

לאחר האירוע.

5. דיוור בלעדי - דרך מע' ההפצה של ג'ון ברייס, 
שיוביל לעמוד נחיתה של נותן החסות –

תקף למשך חצי שנה ממועד הכנס.

6. 3 הזמנות לכנס: המזכות את המשתתפים 
בסמינר יומי מקצועי, מתוך מגוון הסמינרים 

המוצעים, ללא תשלום.

20,000 ₪ + מע"מ15,000 ₪ + מע"מ



אפשרויות נוספות לחסות:

  העלות כוללת את הדפסת השרוכים, כולל לוגו הכנס ולוגו נותן החסות.

 מיתוג שרוכי תג שם – חסות בלעדית

חשוב לדעת!
• הצעת החסות אינה כוללת בלעדיות, אלא בסעיפים בהם צוין אחרת.

• המחירים בחסויות המיוחדות עשויים להשתנות בהתאם לסוג החסות והספק הנבחר.

  עלות: 12,000 ₪ + מע"מ

העלות כוללת את התיקים ואת מיתוגם.
* בנוסף למיתוג נותן החסות, יופיע על גבי התיקים גם הלוגואים המובילים של הכנס. 

* העלות הינה למיתוג ב- 6 צבעים, צד אחד.

מיתוג תיקי אלבד שיחולקו למשתתפים

  עלות: 15,000 ₪ + מע"מ

נתון לבחירתו של נותן החסות, באישור ובתאום מארגני הכנס.
 .GIVE AWAY - המחיר אינו כולל את מחיר ה

חלוקת GIVE AWAY למשתתפי הכנס

  עלות: 15,000 ₪ + מע"מ



נשמח לעמוד לרשותכם בכל
רעיון למיקסום המטרות השיווקיות 

של חברתכם

בברכה,
Oracle ישראל וג'ון ברייס הדרכה

taniao@.johnbryce.co.il
 

למידע נוסף אודות 
אפשרויות החסות:


