פרטי התקשרות לקול הקורא לחברת ההפקה של יריד הבניה והקניה:
פירוט על היריד:
תאריך 26-28 :בנובמבר
שעות16:30-22:30 :
מיקום :שוק עירוני שדרות (לתמונהhttps://bit.ly/2uVOtrE( :
מפרט השעות:

קהל יעד:
פרופיל כללי :גילאים  ,40 - 20בדרך לחתונה ,נשואים ,הורים צעירים.
● מתעניינים ברכישת בית חדש  /זוגות שבתהליך בניה
● מתעניינים במגורים בשדרות
● משפחות שמעוניינות לעצב ולשדרג את הנכס הקיים
● זוגות שבתהליך קבלת משכנתא
● זוגות ומשפחות שצריכות יעוץ והכוונה לרכישת בית בשדרות
 צפי משתתפים 1,300 :איש (כ 450 -ליום) -פרסום ארצי

הפקת הארוע כוללת:
הפקה לוגיסטית:
פתרונות חימוםפתרונות תאורהאפשרות להקרנה של סרטונים שיווקיים של העיר וחסויות. דוכנים מעוצבים ,כולל אפשרות לשטח שיווק ופרסום ,המאפשרים פרטיות מסוימת (כולל  4כיסאות לפחותלדוכן) { הערכה 30 -דוכנים 7 ,גדולים 23 ,רגילים}  +בקבוק מים לכל דוכן.
 גיוס בעלי עסקים ,נותני שירות קטנים וגדולים וחסויות בתחום הדיור (עדיפות מאזור שדרות והסביבה) מתחם אוכל 3-4 -אופציות  ,עדיפות למסעדות ועסקים מקומיים .מתחם ישיבה נוח ,מעוצב באפשרותלישיבה משפחתית ,נותן תחושה של הזמנה לישיבה.
 -חסויות של טעימות שמסתובבות בכל המתחם -אופציונאלי.

מתחם ילדים -מתחם סגור לילדים ,עם שמרטפים +תוכן.המטרה שההורים יוכלו להשאיר ילד מגיל  3ומעלה וללכת לדוכנים .המתחם צריך להיות אטרקטיבי!!
 שילוט כל מתחם מפת התמצאות +רשימת הטבות +רשימת הדוכנים המשתתפים שילוט הגעה למתחם מהכניסות לשדרות מתחם הרצאות -המתחם צריך לאפשר ריכוז מיטבי בתנאים הקיימים :אקוסטיקה ,מקומות ישיבה ,שולחןלכיבוד קל ,אפשרות להקרנת מצגות ,במה .מתחם מודולרי היכול להתאים את עצמו מ 50ל 150-איש.
 מערכת כריזה פתרונות לשמירה ואחסון של המוצרים במתחם בשעות שאין פעילות  4הרצאות בנושאים רלוונטיים ליריד ,כגון :משכנתא ,בניה ,עיצוב .המרצים צריכים להיות בעלי שם ,שימשכוקהל.
 1הופעת סטנד-אפ ליום הסוגר את היריד -פתרונות לניקיון ,לפני היריד ,לאחר היריד ובמהלכו

--------------------------------------------------------------------------ההצעה צריכה לכלול את הבאים:
הפקה בפועלעיצוב המתחם (חלוקה למיני מתחמים ,נראות נעימה ,סדר הגיוני)פגישות עבודה לצורך דיווחים והתקדמות ,הפגישות יתקיימו בשדרות.בחירת חברת ההפקה תהיה בכפוף להצגה של כל הנ''ל ,הצגה של תיק עבודה של הפקת ירידים קודמים
וראיון התרשמותי עם נציג מטעם חברת ההפקה.

