סטרטאפים הגישו מועמדות
למתחם רשות החדשנות
בכנס בריאות נשים!
תאריך ושעת האירוע

הרשמה לאירוע

קהל יעד

ב-
12/05/2019
13/05/2019

07/04/2019 - 13/05/2019

סטרטאפים

תחום

מיקום

יצירת קשר

בריאות נשים

מלון הילטון תל אביב

danielab@Comtecint.com

שתפו
יש לכם/ן חברים/ות שהאירוע יכול לעניין
אותם/ן? תהיו חברים ושתפו אותם/ן!
●

●

●

על האירוע
סטרטאפים בעלי פיתרון חדשני הנוגע לבריאות נשים? יש לכם הזדמנות להציג את הטכנולוגיה שלכם בפני

בכירי תעשיית הביומד בתחום בריאות האישה!
רשות החדשנות מזמינה סטרטאפים מתחומי הרפואה ומדעי החיים המציעים פיתוחים חדשניים לבריאות נשים
)מעולמות :הריון ,פוריות ,גידולים ,גנטיקה ,בעיות באגן ,בלות ,אמצעי מניעה חדשניים ,השפעות תזונה ושמירת
אורח חיים בריא על בריאות האישה ,פתרונות ברפואה הדיגיטלית בנושאים הקשורים לבריאות
האישה( להשתתף במתחם סטרטאפים ייחודי מטעמה ,שיפעל במסגרת הכנס הראשון לחדשנות בבריאות
האישה  ,Women's (Health Innovations & Inventions (WHIIשיתקיים ביולי בתל אביב.
The 1st. World Congress on Women’s Health Innovations and Inventions
 WHII - Addressing Unmet Needsהינו הכנס הבינלאומי הראשון מסוגו בנושא בריאות האישה ,הנותן
במה להרצאות מדעיות/רפואיות יחד עם הצגת פתרונות טכנולוגיים לבעיות שלא נפתרו בתחומים השונים של
בריאות האישה .הכנס הינו פלטפורמה חד פעמית שתאפשר לכם למקסם הזדמנויות עסקיות ,ולחשוף את
הטכנולוגיה שלכם בפני בכירי התחום מהארץ ומהעולם.
בכנס שותפים כל גורמי הרפואה והטכנולוגיה בארץ ובעולם :ארגוני רופאי נשים מהארץ והעולם ,קופות החולים,
בתי חולים ,האוניברסיטאות המובילות בארץ ,רשות החדשנות ,מנהל סחר חוץ ,IATI, SNC ,קרנות הון סיכון
המשקיעות בתחום ,חברות מכשור רפואי ופארמה בינלאומיות הפעילות בתחום בריאות האישה ,אירגונים
המקדמים את בריאות האישה מהארץ ומהעולם ועוד .בנוסף לתכנים רפואיים/מדעיים ,יכלול הכנס גם מצגות
של חברות טכנולוגיה מובילות בעולם וסטרטאפים ישראלים ובינלאומיים העוסקים בתחום.

רשות החדשנות תבחר  10סטרטאפים שיציגו במתחם הסטרטאפים שבתערוכה.
הכנס יתקיים בתאריכים  9-11ביולי  2019במלון הילטון תל אביב .התערוכה שבמסגרת הכנס
תפעל במשך יומיים ,בתאריכים /7.01-11
הגשת המועמדות הינה עד לתאריך  12במאי 2019 ,בשעה .17:00

Application Process:
To initiate the application, companies are kindly requested to fill in the online form.
All forms will then be reviewed by the Startup Committee who will subsequently select the
companies that will participate as exhibitors in the StartUp Pavillion.
Those companies that are selected to participate will receive the following:
Table with two chairs
Standard roll up size is 200x85cm with the company's name and logo together with the
Israel Innovation Authority logo
1 electrical outlet
Publication of company or product to be published in the official programme book
Two (2) exhibitor badges – entry to exhibition and networking areas only
One (1) congress badge – entry to entire Congress, including scientific sessions

●
●

●
●
●
●

Any additional items, such as the internet, AV equipment, etc. can be provided upon
request and payment

Cost of participation: 1,500 NIS + VAT
All costs have been heavily subsidized by the Israeli Innovation Authority and should be
paid directly to the congress organizer, COMTECMED
*תשלום ההשתתפות לכל חברה מסובסד ע"י רשות החדשנות ועומד על 1500 ₪בלבד  +מע"מ ,שיגבו

וישולמו ישירות לחברת COMTECME

ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
●
●

דניאלה בלוך danielab@Comtecint.com
שרה קריין sarahk@Comtecint.com

הרשמה
ההרשמה לאירוע סגורה

