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כנס ותערוכת המידע  ,2022הוא האירוע המרכזי והיוקרתי של תעשיית המידע בישראל.
הכנס מייזומה ובארגונה של חברת טלדן ,יחגוג השנה  36שנה להיווסדו!
האירוע יתקיים בין התאריכים  8-9במאי  ,2022במלון הילטון תל-אביב.
התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות וחדשנות בתחום המידע והתעשייה הדיגיטלית יצרו עושר עצום של נושאים ותחומים
רלוונטיים לדיון .הכנס מהווה זירה להתעדכנות מקצועית וישתתפו בו מיטב המומחים בישראל ,לצד מומחים ממגזרי המידע
המובילים באירופה ובארה"ב.
ימי העיון ,הסדנאות והמושבים המתוכננים יעסקו בן השאר בתחומים הבאים:
עולם המידע  :2022חדשנות וטכנולוגיות פורצות דרךData analysis, Streaming media ,
 :Machine learning, Open Accessמודלים חדשים של פרסום אקדמי ,כלי גילוי ,השפעת לימודים היברידיים
באוניברסיטאות אקדמיות,
סלולר וחברה ,ניהול מוניטין ברשתות חברתיות ,פודקאסטים בעולם המידענות ,מידע רפואי ,מודיעין ועסקים ,ההיבטים
המיידעים של הקורונה ,אוצרות מידע :כיצד לארגן מידע לדורות הבאים? ארכיונים ,דיגיטציה ושימור ,רזי המידענות לפענוח
משימות ,זהות מקצועית למידענים :כלים טכנולוגיים ,אתגרים ועוד
מנהלי מידע וידע ,עורכי תוכן ,יצרני תוכן אינטרנטי ,בלוגרים ,אנשי מדיה חברתית ,אנשי ניו מדיה ותקשורת ,מנהלי שיווק
ויחסי ציבור ,מנהלי מודיעין עסקי ,מנהלי מערכות מידע ,מפתחי אפליקציות ,מנהלי פורטלים ואתרים ,מנהלי פרויקטים,
מנהלים בכירים ממגזרים שונים :אקדמיה ,תעשייה ,מסחר ,ממשל ,רפואה ומשפט ,מנהלי ספריות ומרכזי מידע ,מידענים,
חוקרים ,אנליסטים ,משפטנים ,אנשי אקדמיה ועוד.
השנה משקפת התערוכה את התפתחויות ,המגמות והחידושים בענף ,חברות ישראליות ובינלאומיות יציגו את המוצרים
והטכנולוגיות האחרונות בתחומי המידע ,התקשורת ,והמוצרים הנלווים.

ביתן בתערוכה 3X2 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
קמפיין דיגיטלי למשתתפי הכנס
פרסום ברשתות החברתיות ובאתר הכנס
פלייר פרסומי  -פרופיל חברה ישולב בתיק משתתף
הרצאה של נציג החברה באחד מימי עיון )בהתאם לתכני היום ,כפוף לאישור מארגן יום העיון(

ביתן בתערוכה  2X2.5 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
קמפיין דיגיטלי למשתתפי הכנס
שילוט בשטח הכנס  -הצבת רול אפ פרסומי של החברה בשטח הכנס
פלייר פרסומי  -פרופיל חברה ישולב בתיק משתתף )בהתאם לתכני ימי העיון ובתאום עם היו"ר(

ביתן בתערוכה  2X2.5 -מ"ר ,הצבת ביתן תדמית ברחבת הכניסה בשטח התערוכה
פלייר פרסומי -פרופיל חברה ישולב בתיק משתתף
פרסום לוגו החברה  -שילוב לוגו החברה בתכנית הכנס ובפרסומים השונים
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