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הזמנה להצטרפות למשלחת מקצועית לתערוכת

תערוכה מקצועית בעיר ליון-צרפת
40-4021/2/410
התערוכה המתקיימת בעיר ליון צרפת ועוסקת בתחומי
הגינון ,פיתוח נופי ואדריכלות נוף.
בתערוכה מוצגים ציוד ,שיטות וטכנולוגיות מתקדמות.
התערוכה תתקיים בין התאריכים50-5021/2/510 ,
EUREXPO LYON
http://www.paysalia.com
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על התערוכה
התערוכה הדו-שנתית מביאה יצירתיות בעיצוב אורבני לשטחי חוץ  /פארקים ומגרשי משחקים,
עם כ 075-מציגים בינ"ל (מ 21-מדינות) ו 005-מותגים.
למעלה מ 20-אלף מבקרים (מקצועיים בלבד) מרחבי העולם הגיעו לתערוכת PAYSALIA
הקודמת ,בעיר ליון (צרפת).
התערוכה מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי הגינון ,נוי ,נוף וסביבה מכל רחבי העולם ומהווה מרחב
למפגשים ודיונים מקצועיים בתנאים הטובים ביותר.
ב  Paysalia -אנשי מקצוע יכולים לפגוש את היצרנים של ציוד ,כלים ,שתלנות ,משתלות ,ריהוט
רחוב ,בריכות נוי ,מערכות השקיה ,חידושים טכניים ,רעיונות עיצוביים ידידותיים לסביבה וכד'.
עוד נושא מרכזי של היריד יתמקד גם בפיתוח מוצרים תומכי הנדסה אקולוגית ,תווית גן אקולוגי,
טיהור קרקע על ידי צמחים ,הדברה משמרת סביבה ,פיתוח בר קיימא ועוד.
נושא התערוכה:
 תכנון עירוני :פארקים ,מגרשי משחקים חדשניים ,רחובות משתלבים ,חצרות.
 פארקים ,מגרשי ספורט ומתחמי נופש  -ציוד להקמה ותחזוקה.
 משטחי דשא  -ציוד וחומרים להקמה ותחזוקה.
 אמצעי שינוע.
 צמחיה וזרעים.
 מגרשי ספורט וגולף  -הקמה ותחזוקה.
 עצים בוגרים – שתילה וטיפול בעצים.

על העיר ליון (צרפת):
מתוך הראיה כי הגנים מרגיעים ,מטפחים ומסייעים לקשרים החברתיים ,פועלת העיר ליון במשך
יותר מ  25-שנים במדיניות דינאמית והתנדבותית של הקצאת שטחים עירוניים על מנת להבטיח
את תנאי החיים הטובים ביותר עבור התושבים תוך שימור או יצירת חללים טבעיים חדשים.
במסגרת זו הוטמעו נהלים חדשים ,כגון הגנה ביולוגית משולבת כתרופה מונעת ,עישוב ידני ולא
כימי ,פחות השקייה ,יותר  ,mulchingפחות מוצרים  phytosanitaryויותר שימוש בחרקי עזר.
למרות אילוצים עירוניים ,קיים דגש על הגדלת המגוון הביולוגי הסביבתי שמשמר ומעשיר את
המרחב הירוק ואף עוזר לתחזוקתו.
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מסלול הסיור
יום שני  4דצמבר 1527
טיסה עם חברת פגסוס ,יציאה בשעה ( 50:55כולל עצירה קצרה באיסטנבול).
הגעה לליון (צרפת) בשעה  ,22:55והעברה למלון ***AXOTEL LYON PERRACHE
אירוח ע"ב לינה וארוחת בוקר.

יום שלישי  0דצמבר 1527
ארוחת בוקר במלון
שעה  - 25.55יציאה לביקור בתערוכה.
שעה  - 22.55קבלת פנים ,מיוחדת למשלחת  +סיור מודרך בתערוכה  55דקות.
סיור עצמאי בתערוכת .PAYSALIA
בנוסף ניתן לבקר גם תערוכת  ,ROCALIAהיריד של אבן טבעית ,תערוכה המתקיימת באותם
תאריכים ובאולם צמוד.

יום רביעי  6דצבמבר 1527
ארוחת בוקר במלון
שעה  - 22.55יציאה לביקור בתערוכה
יום חופשי לביקור בתערוכה ויצירת קשרים עסקיים עם
מיטב נציגי החברות בתחומי הגינון ופיתוח נוף.

יום חמישי  7בדצמבר 1527
ארוחת בוקר במלון ,העברה מאורגנת לשדה התעופה
טיסה עם חברת פגסוס ,לתל-אביב -יציאה בשעה ( 21.55כולל עצירה באיסטנבול)
נחיתה בשדה התעופה בן גורין בשעה 12.55

מחיר לאדם בחדר זוגי$005 ,
*לפרטים אודות השתתפות ולינה באופן אחר יש לפנות לחברה המארגנת*
חברת פיירוטל  ,Fairotel HRCטל'( 50/-02005/1 :זהבה)
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המחיר כולל:
המחיר כולל טיסה הלוך וחזור בהתאם לפרסום ,העברות משדה התעופה למלון וחזרה ,שהייה
במלון ע"ב לינה  +ארוחת בוקר ,כרטיס כניסה לתערוכה ,מלווה צמוד מטעם נציגות התערוכה.

המחיר אינו כולל:
 .2הוצאות אישיות כלשהן ,טיפים ,ביטוח נסיעות וביטוח בריאות.
 .1נסיעה בתחבורה ציבורית.

הערות כלליות:
 .2הסיור מתקיים בשיתוף חברת פיירוטל  Fairotel HRCהמתמחה בשירות איכותי ומקצועי
בתחום הנסיעות לתערוכות וכנסים בחו"ל.
 .1ההגעה מהמלון לתערוכה וחזור תהיה באופן עמצאי או באמצעות היסעים בהתאם לפרסומי
התערוכה.
 .5כל התשלומים יהיו ישירות ולפקודת חברת פיירוטל  ,Fairotel HRCאישור השתתפות בסיור
יינתן מטעם הארגון.
 .4המחיר מותנה בהשתתפות של מינימום  15נוסעים.
 .0המקומות בטיסה לא שוריינו ,עם החתימה ותשלום דמי המקדמה יוזמנו המקומות בכפוף
לאישור חברת התעופה.
 .6הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו ,לרבות עיכובים
ולביטולים ע"פ כל דין ובכפוף לאישור חברת התעופה.
 .7ט.ל.ח ,התמונות להמחשה בלבד.

למעוניינים2ות יש למלא את טופס הרישום ולהעבירו אלינו בפקס.40-0880840 ,
עם ההרשמה תחוייב מקדמה בסך של  ₪044כדי להבטיח מקום על הטיסה והמלון,
לאחר קבלת האישור יש להשלים את יתרת התשלום.

מומלץ להירשם בהקדם שכן מלאי החדרים במלון מוגבל!.

פרטים נוספים במשרדי הארגון בטלפון40-0880844 :
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