The 6th Georgia Logistic Summit March 18-19 and MODEX 2014 Atlanta, March 17-20

משלחת אנשי עסקים לכנס הלוגיסטיקה
ותערוכת MODEX
באטלנטה ג'ורג'יה
ארגון משלחת ישראלית לביקור ייחודי ותכנית מפגשים עסקיים בשיתוף עם:

משרד התמ"ת והשלוחה ביוסטון ,הקונסוליה הישראלית באטלנטה לדרום מזרח ארה"ב,
לשכת המסחר ישראל-דרום מזרח ארה"בGeorgia Department of Economic Development ,

Consulate General of Israel
Southeast United States

הנכם מוזמנים להשתתף בביתן הישראלי בכנס הלוגיסטיקה השנתי באטלנטה ג'ורג'יה ולקיים מפגשים
עסקיים עם גורמי מפתח בתחום הלוגיסטיקה ,שרשרת האספקה והתעשייה האמריקנית.
זו השנה השלישית ברציפות לאירוח משלחת חברות ישראליות בביתן ישראלי במסגרת כנס חשוב זה.

יתרונות:

חברי המשלחת נהנים מפגישות אישיות המתואמות עבורם עם חברות אמריקניות בהתאם לתחומי פעילותם.
זאת בסיוע הנספחות המסחרית של משרד התמ"ת לדרום ארצות הברית ביוסטון ,לשכת המסחר ישראל-דרום
מזרח ארצות הברית והקונסוליה הישראלית לדרום מזרח ארצות הברית המקיימים קשרים ענפים עם גורמי
תעשיה ,עסקים וממשל בתחומם.
השנה מתקיימת במקום גם תערוכת  MODEX 2014של ארגון הגג שרשרת האספקה ארה"ב .המארגנים
צופים  20אלף משתתפים לשני האירועים מהמגזר הפרטי הנוגע במישרין או בעקיפין לענף הלוגיסטיקה.
מפגשים עם גורמי מפתח בארגון זה כבר מתוכננים עבור המשלחת הישראלית.

ערך מוסף למשלחת– מפגשים וסיורים מחוץ לתכנית הכנס:

בנוסף על תכנית הכנס ,התכנית כוללת סיורים ומפגשים עם חברות ענק כולל סיור בפדקס בממפיס טנסי.
עד כה אישרו אירוח ומפגש:
Memphis Tennessee, FedEx
Atlanta Georgia, UPS

המשלחת מתאימה:

לחברות ישראליות המציעות מענה טכנולוגי למרכזים לוגיסטים ולחברות בתחומי השינוע ,ההובלה והאכסון
פתרונות אריזה ,תוכנות ניהול (רכש ,מידע ,ניהול מרכזים לוגיסטים ,מעקב) ,חסכון ויעילות באנרגיה.
המשלחת פתוחה בפני כל בעל עסק המעוניין לפתח קשרים עסקיים בארה"ב.

מטרת המשלחת:

להציג את הטכנולוגיות והשירותים של החברות הישראליות בפני צמרת עולם הלוגיסטיקה האמריקאית,
ללמוד על החידושים הקיימים בתחום ולקדם שיתופי פעולה עם חברות אמריקניות .

מידע נוסף:
למידע נוסף על כנס הלוגיסטיקה ותערוכת MODEX
/http://www.georgialogistics.com/logistics-summit

הרשמה:
הרשמה לביתן הישראלי כוללת:
 כניסה לשני האירועיםGeorgia Logistic Summit and MODEX :
 השתתפות בביתן הישראלי :הצגת חומרי פרסום של החברה ודוגמאות מוצר במסגרת הביתן
 מקום בשולחן המשותף באולם הכינוסים המרכזי בכנס
 פרסום בספר הרשמי של הכנס
 מידע על החברות המשתתפות בכנס וסיוע בקביעת מפגשים מראש
 סיור מאורגן בתערוכת  MODEXופגישה עם ראשי הארגון
 סיורים מחוץ לכנס :מפגש עם ראשי חברת  FedExוגורמים עסקיים רלוונטים בממפיס ,טנסי.
 שנת חברות בלשכת המסחר ישראל-מדינות דרום מזרח ארצות הברית

מחיר:
למקדימים  :מתאריך  26אוקטובר עד  31דצמברUS$475 :
רישום רגיל :מתאריך  1בינואר  2014עד  31בינוארUS$525 :
מתאריך  1בפברואר עד  22בפברוארUS$575 :
למאחרים:
תאריך סופי לרישום 22 :בפברואר2014 ,
המחיר אינו כולל טיסות ולינה .כל חברה אחראית על ארגון הטיסות והלינה באופן עצמאי ועל חשבונה.

פרטי קשר להרשמה והתשלום:
Guy Tessler, VP Business & Technology
American-Israel Chamber of Commerce, SE Region
400 Northridge Road, Suite 250, Atlanta, GA 30350
(678) 274-9699
ooVoo: guytessler2
SKYPE: guytessler

קישורית לתשלום אלקטרוני:

http://tinyurl.com/2014-Israel-Logistics

פרטי קשר למידע נוסף:
Bracha K. Shlomo, Director of Trade and Investment
Government of Israel Economic Office, US Southern Region
2 Riverway, Suite 740, Houston, Texas 77056
Tel: (713) 599-0290 Ext. 6
Fax: (713) 599-0296
bracha.shlomo@israeltrade.gov.il www.trade.gov.il

נמשיך ונעדכן לגבי פרטי תכנית הביקור
אנא פנו אלינו ונשמח להשיב על כל שאלה
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