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שיווק נכון לתיירות הנכנסת
www.israeltravel.co.il

 לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל )ע.ר.(
ISRAEL INCOMING TOUR OPERATORS ASSOCIATION

- שרותי תיירות בע"מ סמייל 
Smile Tourist Services Ltd.
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שיווק נכון לתיירות הנכנסת לישראל

שותף יקר,

לשכת מארגני תיירות נכנסת וסמייל שרותי תיירות, מזמינים אותך לקחת חלק בתעשיית התיירות 
ודיוור   www.israeltravel.co.il באתר  ושווק ממוקד  הכנסותיך, באמצעות פרסום  את  ולהגדיל  הנכנסת 

ישיר למארגני התיירות הנכנסת.

ייחודי,  ושיווקי  פרסומי  כלי  לשימושך   מעמידים  אנו  הנכנסת,  התיירות  מארגני  של  הבית  כאתר 
המאפשר לך להגיע באופן מהיר ויעיל ישירות למקבלי החלטות בתעשיית התיירות הנכנסת. אנו מעמידים 
לשימושך כלים פרסומיים ושיווקיים ייחודיים המאפשרים לך להגיע באופן מהיר ויעיל ישירות למקבלי 

החלטות בתעשיית התיירות הנכנסת.

www.israeltravel.co.il הינו אתר B2B, המאפשר לך ולעסק שלך להיות בקשר ישיר ומיידי עם מארגני 
חוויה  המחפשים  בודדים,  לתיירים  והן  תיירים  לקבוצות  הן  תיור  חבילות  שיוצרים  הנכנסת,  התיירות 

מיוחדת בביקורם בארץ. 

ואחראים על תנועת התיירות של  כיעד תיירותי בעולם  ישראל  מארגני התיירות הנכנסת משווקים את 
כמיליון תיירים בהיקף של כמיליארד דולר בשנה.

 - שכוללים  שונים  ספקים  אלפי  וכולל  ומגוון  רחב  הינו  הנכנסת  התיירות  מארגני  של  הרכישות  היקף 
מקומות לינה, מורי דרך, מסעדות, כניסות לאטרקציות ושירותים נוספים.

אתר הלשכה מהווה "שולחן עבודה" עבור מארגני התיירות. באתר זה הם מתעדכנים באופן יומיומי 
בנושאים הנוגעים לתיירות הנכנסת, מבצעים הזמנות ונהנים ממגוון רחב של שירותים. 

פרסום באתר האינטרנט של הלשכה ודיוור ישיר באמצעות הלשכה מאפשרים לך להגיע בצורה ישירה 
וממוקדת למארגני התיירות הנכנסת ובאמצעותם למאות אלפי תיירים. 

חברות רבות כבר גילו את הפוטנציאל הגלום בפרסום באתר ובדיוור ישיר ביניהן: הרשות לפיתוח ירושלים, 
מכרות  כפריס,  וייצמן,  מכון  העתיקה,  עכו  לפיתוח  החברה  גולן,  אזורית  מועצה  של  התיירות  מחלקת 

היהלומים, תכשיטי YVEL, עיר דוד, מצודת דוד, אטרקציות, מוזיאונים עמותות תיירות ועוד.

מוזמן  אתה  שלך,  העסק  לבית  להתאים  שיוכלו  הפרסום  אפשרויות  מגוון  את  תמצא  זה  בעלון 
להתרשם ממגוון המוצרים באתר!

נשמח לעמוד לרשותך,

 בברכה,
 עודד גרופמן

משנה למנכ״ל לשכת מארגני תיירות נכנסת 
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מי אנחנו?

לשכת מארגני תיירות נכנסת

הלשכה  לארץ.  הנכנסת  התיירות  בתחום  היציג  הגוף  הינה  לישראל"  נכנסת  תיירות  מארגני  "לשכת 
הוקמה ב-1960 במטרה לפעול לפיתוח התיירות הנכנסת לישראל. בלשכה חברים כמאה ועשרים חברות 

ועמיתים.

במסגרת החברות המאוגדות בלשכה מועסקים מאות Tour Operators, וכן אלפי מורי דרך. חברי הלשכה 
הם הסוכנים המייצרים את חבילות התיור לישראל ומשווקים אותן אל מול עמיתיהם ברחבי העולם.

מיליוני תיירים מגיעים מדי שנה לישראל ורבים מתוכם מגיעים באמצעות חברי לשכת מארגני תיירות 
נכנסת. 

תיירות  כנסים,  נוער,  בודדים,  כגון: קבוצות,  נכנסת  לתיירות  פועלים בפלחי שוק שונים  חברי הלשכה 
מרפא ויופי ובכיסוי גיאוגרפי נרחב בכל העולם, ותורמים רבות למדינת ישראל ולמשק ביצירת מקומות 

עבודה, תרומה לתוצר הלאומי הגולמי ושיפור תדמיתה של ישראל.

סמייל שירותי תיירות

"סמייל שירותי תיירות" הינה החברה הכלכלית, השייכת ללשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. הפעילות 
 Tour Operators -הכלכלית של סמייל מתבססת על האפיק הישיר של החברה למנהלי החברות וה

בתיירות הנכנסת.

הפעילויות השונות המתבצעות על ידי סמייל בתיירות הנכנסת לישראל

של  והתוכניות  הצרכים  את  ומכירה  הנכנסת  התיירות  בתחום  נרחב  ידע  צברה  סמייל   - שיווקי  ייעוץ 
השווקים השונים. סמייל לוקחת חלק באריזת המוצר והתאמתו לתייר. סמייל בוחנת ומתאימה את חומרי 

הפרסום לקהלי היעד בשלבי ההקמה או השדרוג של המוצר התיירותי.

שיווק - צוות סמייל מבקר בתדירות גבוהה במשרדי מארגני התיירות, עורך סיורים לימודיים להיכרות של 
מארגני התיירות עם אתרי הלקוחות, מפיץ חומרי פרסום ומפתח פרויקטים ומוצרי תיירות חדשים עבור 

לקוחותיו.
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מגוון מוצרי הפרסום 
להלן המוצרים המוצעים, המאפשרים לך חשיפה ושיווק של מוצר או שרות לחברות 

ולמארגני התיירות הנכנסת.

1. דיוור אלקטרוני למארגני התיירות הנכנסת

התיירות  מארגני  של  שונים  התקשרות  ופרטי  דוא"ל  כתובות  הכולל  ומקיף,  מעודכן  מידע  מאגר  סמייל  לחברת 
הנכנסת לישראל. המידע מפולח על פי קהלי יעד, יעדים גיאוגרפיים והתמחויות )קבוצות, בודדים, תיירות נישה, 

שוק יהודי, צליינים ועוד(. 

שירות זה ניתן ללקוחות המעוניינים לפרסם את המוצר שלהם בקרב מארגני התיירות הנכנסת בתפוצה נרחבת 
במערכת הפצה ידידותית וחדשנית. 

במסגרת השירות נלווה אותך בעריכת והתאמת החומרים לתיירות הנכנסת. 

הנחיות לשליחת דיוור ישיר:

טקסט בעברית ובאנגלית )עד עמוד( + 2 תמונות

500KB ערוך עם הטקסט והתמונות בגודל עד JPG או - קובץ
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2. באנר מלבני או ריבועי באתר בעברית

מארגני התיירות הנכנסת משלבים במהלך ביקור התייר מגוון רחב של מוצרים ושירותים.

אם ברצונך לכלול את המוצרים והשירותים שלך במסגרת החבילות לתייר, פרסום ושיווק באמצעות באנר באתר 
הינו כלי יעיל. 

תיאור: באנר מתחלף ריבועי/מלבני, שמופיע באופן אקראי. הבאנרים באתר מתחלפים בכל "רענון " של דף 
האינטרנט באופן רנדומלי. 

מיקום: בדף הבית של הלשכה, באזור מארגני תיירות נכנסת ובדפים הפנימיים. 

הנחיות לשליחת באנרים:

JPG, PNG, GIF :יש לשלוח באנר בקובץ באחד מהפורמטים

150kb משקל הקובץ: עד

גודל התמונה: 
225*270 פיקסלים לבאנר ריבועי	 
870*92 פיקסלים לבאנר מלבני	 
818*87 פיקסלים לבאנר מלבני באתר פנימי. 	 
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3. כתבת תוכן שיווקי

תוכן  כתבת  באמצעות  הנכנסת  התיירות  למארגני  פרסומיים  מסרים  להעביר  לך  מאפשר  וסמייל  הלשכה  אתר 
שיווקי שמאפשרת לך לקדם את המוצרים והשירותים שלך.

תיאור: כתבה שכוללת תוכן שיווקי אודות המוצר/השירות. הכתבה תופיע באופן רציף בכל תקופת ההתקשרות. 

מיקום: תקציר הכתבה ותמונה בדף הבית של האתר ושל אזור מארגני תיירות נכנסת + כתבת תוכן בעמוד פנימי שלם.

תקציר הכתבה

גוף כתבת התוכן

הנחיות לשליחת תוכן שיווקי לפרסום:

כותרת + תקציר )עד 30 מילים(	 
תמונה בגודל 483 * 870 פיקסלים	 
גוף הכתבה – עד 250 מילים	 
ניתן לשלב תמונה נוספת שתופיע בגוף הכתבה.	 
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4.  פרסום אירוע

מארגני התיירות הנכנסת משלבים בחבילות התיור אירועים מסוגים שונים.

על מנת שתוכל לשווק את האירועים שלך, בנינו עבורך כלי הנותן למארגן התיירות אפשרות ללמוד על סוג האירוע, 
תוכנו ומיקומו ולשלב אותו בחבילת התיור. 

מומלץ לפרסם אירוע לפחות 3 חודשים מראש. 

תיאור: פרסום אירוע בלוח שנה המיועד לאירועי תיירים. כולל את כל פרטי המידע החיוניים עבור האירוע. 

מיקום: תקציר האירוע ותמונה בדף האירועים לפי תאריך + פירוט אודות האירוע בעמוד פנימי שלם. 

האירוע בלוח השנה

פרטי האירוע בעמוד נפרד

הנחיות לפרסום אירוע:

כותרת - עד 8 מילים	 
תמונה בגודל 483 * 870 פיקסלים	 
תקציר – עד 50 מילים	 
פרטי האירוע: תאריך, שעות, כתובת, טלפון, אתר אינטרנט, איש קשר, חניה )יש/אין(, מחיר )בשקלים(	 



  Head Office: 12 Bialik St. Tel Aviv 6332414  | 6332414 ,משרד ראשי: רח׳ ביאליק 12 ת״א

  Tel. 03-6299348 .טל  Fax. 03-5256526 .פקס  info@israeltravel.co.il 

8

www.israeltravel.co.il

5. באנר מסוג מלבני או ריבועי באתר באנגלית

חברות רבות בחו״ל לומדות על שוק התיירות הנכנסת בישראל באמצעות אתר הלשכה. 

פרסום בחלק זה מאפשר לך ליצור קשר ישיר עם הסוכנים בארץ ובחו״ל. 

דף  של   " "רענון  בכל  מתחלפים  באתר  הבאנרים  אקראי.  באופן  שמופיע  ריבועי/מלבני  מתחלף  באנר  תיאור: 
האינטרנט באופן רנדומלי. 

מיקום: באנר בדף הבית של הלשכה באנגלית ובעמודים הפנימיים של האתר באנגלית. 

הנחיות לשליחת באנרים:

JPG, PNG, GIF :יש לשלוח באנר בקובץ באחד מהפורמטים

150kb משקל הקובץ: עד

גודל התמונה:
225*270 פיקסלים לבאנר ריבועי	 
870*92 פיקסלים לבאנר מלבני	 
818*87 פיקסלים לבאנר מלבני באתר פנימי 	 
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מחירון מוצרי הפרסום באתר לשנת 2014 

מינימום הזמנהפרק זמןמחיר לחודשמוצר

הפצה חד פעמית
3 הפצות

800
2100 

באנר ריבועי או מלבני אתר 
1000מינימום חודשיים500עברית ואתר סוכנים

כתבת תוכן שיווקי
1500מינימום חודשיים750אתר עברית ואתר סוכנים

פרסום אירוע
900מינימום שלושה חדשים300אתר עברית ואתר סוכנים

1000מינימום חודשיים500באנר אתר אנגלית

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ

תנאים לרכישת מוצרי הפרסום באתר

ההזמנה מותנית במילוי וחתימה על טופס ההזמנה ותנאי ההתקשרות )ראה בהמשך(	 
המזמין יעביר לחברה את החומרים לפי ההנחיות המפורטות במסמך זה לפחות 10 ימי עבודה לפני הפרסום.	 
החברה תעבור על הבאנר/חומר שיווקי/ אירוע ותאשר אותו. במידה ויהיו הערות, על המפרסם לערוך את  	 

החומר מחדש.   

למידע נוסף ניתן להתקשר לדנה: 03-6299348
את הטפסים יש לשלוח במייל ל: dana@israeltravel.co.il או בפקס: 03-5256526
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תנאי התקשרות

המזמין   )להלן: “המזמין"( מזמין בזאת מחברת סמייל שרותי תיירות 
)להלן: “החברה"( לפרסם את שירותיו באתר האינטרנט: www.israeltravel.co.il )להלן: “האתר״(. 

מובהר, כי לחברה מוקנה שיקול דעת האם לפרסם את שירותיו של המזמין באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני 
ישיר אם לאו והכל - על פי שיקול דעתה הבלעדי.

על ההתקשרות בין הצדדים יחולו התנאים הבאים:

המזמין מצהיר בזאת כי קרא את עלון החברה “שיווק נכון לתיירות הנכנסת״ )“להלן: “העלון״( ומודע לתוכנו, . 1
לרבות מוצר הפרסום אותו מזמין.

המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה, והזמנה זו כפופה לאישור החברה, . 2
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ועם חתימתה על הזמנה זו. 

להזמנה זו מצורפים החומרים הדרושים לצורך פרסום עסקו, מוצריו או שירותיו באתר )להלן: “הפרסום“(, . 3
וזאת על פי הטופס המצורף. 

המזמין מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו ו/או ימסרו על ידו לחברה הינם נכונים, אמינים ומדויקים.. 4

לצורך . 5 הערותיה  אליו  ולהעביר  המזמין  ידי  על  לפרסום  לחומרים שנמסרו  הערות  להעביר  רשאית  החברה 
וישיב  זו. המזמין יבצע את התיקונים הנדרשים  ידי המזמין בטרם מתן אישור החברה להזמנה  תיקונם על 

לחברה את החומרים כשהם מתוקנים.

יודגש, כי היה והחברה לא תעביר הערות לחומרים שנמסרו לפרסום- אין בכך כדי להסיר אחריות מן המזמין . 6
בגין תוכן הפרסום שמסר, ואין בכך כדי לחייב את החברה בגין הפרסום – לכל דבר ועניין.

החברה שומרת לה את הזכות להפסיק את ההתקשרות מול המזמין בכל רגע נתון, ואף לאחר תחילת הפרסום.. 7

למען הסר כל ספק, יובהר כי המזמין אחראי בלעדית על פי כל דין לפרסום, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, לשון . 8
הרע, פגיעה בפרטיות וכיוב׳. 

מן . 9 כתוצאה  ג׳  צד  עם  בגין התקשרות המזמין  כלשהו  צד שלישי  ו/או  כלפי המזמין  אינה אחראית  החברה 
הפרסום.

החברה אינה אחראית לקשר שיכול להיווצר בין המפרסם ללקוחות בארץ ובחו“ל כתוצאה מהפרסום באתר. . 10

באתר . 11 שירותיו  או  מוצריו  עסקו  פרסום  לצורך  הדרושים  החומרים  כל  את  לחברה  למסור  המזמין מתחייב 
)להלן: “הפרסום״(, וזאת על פי ההנחיות שבעלון לגבי המוצר וטופס ההצטרפות. 

החברה תפרסם את המזמין באתר  www.israeltravel.co.il  באמצעות פרסום באנר/ תוכן שיווקי/דיוור ישיר/ . 12
אירוע )מחק את המיותר( מתאריך                          ועד תאריך                         , על פי מחירון הרצ״ב כנספח 

א׳ לתנאי ההתקשרות.

החברה תפרסם את עסקו של המזמין, שרותיו או מוצריו במסגרת האתר או בדיוור ישיר. . 13
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מיום                                                                                     . 14 החל  אחד,  בתשלום  של                סך  לחברה  המזמין  ישלם  כאמור,  לפרסום  בתמורה 
)להלן: “התשלום״(. 

מועד התשלום הינו עם מתן אישור החברה לפרסום.. 15

התשלום יבוצע בדרך של סליקת כרטיס אשראי מול החברה או בצ’ק מזומן.. 16

המזמין יעביר לחברה את החומרים לפי ההנחיות המפורטות במסמך זה, ביחד עם עותק חתום כדין ממסמך . 17
זה, לפחות 10 ימי עבודה לפני הפרסום. אין בהעברת עותק חתום על ידי המזמין כאמור כדי לחייב את החברה 

בפרסום.  

מוסכם כי כל סכום שבפיגור יישא ריבית בשיעור של 1% לחודש המצטבר, על הקרן מדי חודש בחדשו, וזאת . 18
מעבר לזכותה של החברה לכל סעד המגיע לה עקב הפרת חוזה על פי דין.

החברה שומרת על הזכות להפסיק את ההתקשרות מול המזמין בכל רגע נתון ,במידה וההתקשרות הופסקה . 19
במהלך תקופת הפרסום, הלשכה תחזיר את החלק היחסי תוך 30 יום ממועד הסרת הפרסום. 

המזמין מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל חיוב שהחברה תחוב בו עקב פרסום שהוזמן על ידו כאמור, . 20
לרבות מימון עלויות הגנה משפטית, ככל שיהיה בה צורך.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניין הזמנה זו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב סמכות . 21
השיפוט המקומית, הבלעדית והייחודית לדון במחלוקת. 

              תאריך                            חתימת המזמין               חתימת החברה 

למידע נוסף ניתן להתקשר לדנה: 03-6299348
את הטפסים יש לשלוח במייל ל: dana@israeltravel.co.il או בפקס: 03-5256526
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פרטי הצטרפות

פרטיםמרכיב

שם העסק

ח״פ / ע״מ

מס׳ טלפון 

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת למשלוח חשבונית

מספר פקס

איש קשר

טלפון איש קשר

פרטי תשלום

סוג כרטיס :  

מספר כרטיס אשראי :
  -   -   -  

3 ספרות אחרונות שבגב הכרטיס 

תוקף :         /        

■ אני מעוניין שנציג יחזור אלי על מנת למסור פרטי אשראי בטלפון.

הנני מאשר בחתימת ידי את הסכמתי לתנאי ההזמנה וההתקשרות הנ״ל.

     
         תאריך            חתימה

למידע נוסף ניתן להתקשר לדנה: 03-6299348
את הטפסים יש לשלוח במייל ל: dana@israeltravel.co.il או בפקס: 03-5256526
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