
מפגש עסקי עם רשויות מקומיות בישראל

 ביתן 2, גני התערוכה, תל אביב
המרכז לשלטון מקומי בישראל יקיים זו השנה השנייה את MUNIEXPO. השנה אנו מזמינים אותך לקחת חלק בכנס ולנצל את ההזדמנות 

הנפלאה הזו לקדם את עסקיך בזירה המוניציפאלית העשירה. 

MUNIEXPO הוא המפגש הגדול ביותר של השלטון המקומי בישראל. את האירוע פוקדים 6,500 מנהלים ובכירים מהרשויות והתאגידים 
העירוניים. מדובר בהזדמנות עסקית אדירה לחברות ועסקים בתחום המוניציפאלי, המעוניינים להרחיב את הקשרים העסקיים שלהם למול 

הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות, העיריות והחברות הכלכליות. 

בסימן 70 שנה למדינת ישראל ו – 80 לשלטון המקומי בישראל, נקיים השנה כנס גדול יותר, משמעותי יותר ובסימן בינ"ל. משלחות בינלאומיות 
רבות צפויות להגיע ל-MUNIEXPO, ראשי ערים של ערים מובילות, מנהלי טכנולוגיה וחדשנות של ערים בעולם ועוד. כל אלו יגדילו את 

החשיפה לעסק ולמוצרים שלך, גם בקרב קהל בינלאומי רלוונטי. 

השלטון המקומי עובר בשנים האחרונות מהפך גדול עם תוכנית האב לרשויות המקומיות, אשר הזרימה מיליארדים לשוק התשתיות העירוני. 
לצד מהפך טכנולוגי בהפיכת הערים לחכמות וטכנולוגיות יותר ולצד מהלכי התייעלות אנרגטית ותפעולית, נוצרה הזדמנות אדירה לספקים 

ולחברות. מדובר בשוק של 70 מיליארד שקל בשנה, ממנו רוכשים גופי השלטון המקומי שירותים ומוצרים. 

רוצה לעשות עסקים עם רשויות מקומיות בישראל? MUNIEXPO הוא ההזדמנות היחידה בשנה בה תוכל לפגוש את ראש העיר, המנכ"ל, 
הגזבר, מנהל האגף ומנהלי המחלקות, כולם ביחד, ולהביא לידיעתם את החידושים והרעיונות שלך!

בין תחומי העיסוק בתערוכה ובכנס:
< עיצוב אורבני < חינוך, ספורט ותרבות < תחבורה אורבנית < טכנולוגיות אורבניות < עיר חכמה < אחזקה ושירותים < תברואה וגינון

< בינוי ותשתיות < שפ"ע- שיפור פני העיר < ביטחון, חירום והגנה < סביבה ומחזור < תאורה ואנרגיה < פתרונות חניה חכמים 
< הנדסה ו-GIS < רישוי עסקים < שילוט ופרסום ועוד...

WWW.MUNIEXPOISRAEL.COM

הזדמנות של 
פעם בשנה! 
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צור קשר עוד היום על מנת לשמוע על ההזדמנות יוצאת הדופן הזו.
אשמח לספק פרטים נוספים אודות הכנס והתוכנית העשירה והמעניינת בו. הצטרף גם אתה לחברות ועסקים מכל רחבי העולם,

העתידים להרחיב את מעגל הלקוחות שלהם, ושמע על אפשרויות הפרסום, התוכן וההשתתפות באירוע. 

לפרטים נוספים: נגה נבו | טל׳ 052-3569619
MUNIEXPO@אביב תל   ,7 סלמון  רח׳   |  03-6365777 טל׳   | בע״מ  פרומרקט 
PROMARKET.CO.IL. המרכז לשלטון מקומי מקיים את האירוע באמצעות חברת פרומרקט.
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