מדריך בינלאומי למשתתף
ברוכים הבאים ל ,MJBizCon 2019 -הכנס העסקי והתערוכה המקצועית הגדולה בעולם בנושא קנאביס!  MJBizConמצפה
השנה לאלפי משתתפים מכל העולם .הפיקו את המירב מחווית ה MJBizCon-שלכם בעזרת מידע על ההזדמנויות לנוסעים
ומשתתפים המגיעים מכל העולם .למידע נוסף ,בקרו בwww.mjbizcon.com/vegas/international-attendees/-

הרשמה וקבלת תגים
עמדת ההרשמה נמצאת באולם הצפוני של מרכז הכנסים של לאס וגאס .וודאו שהעליתם את התמונה שלכם לפני הגעתכם,
ואספו את התג שלכם מראש כדי להימנע מעמידה בתורים.
מה צריך כדי לקבל את התג:
• רישיון נהיגה תקף או תעודה מזהה עם תצלום
• הודעת דוא"ל לאישור ההזמנה עם ברקוד
• תמונה שהעלתם )לא חובה ,אך ממומלץ בחום(
מטה ההרשמה:
מיקום:אולם צפוני ,מרכז הכנסים של לאס וגאס
כתובת3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109 :
• יום שני 9 ,לדצמבר |  | 19:00 - 07:30אולם צפוני 2
• יום שלישי 10 ,לדצמבר |  | 07:30-19:00אולם צפוני 2
• יום רביעי 11 ,לדצמבר |  | 07:30-19:00אולם צפוני 2
• יום חמישי 12 ,לדצמבר |  | 19:00 - 07:30אולם צפוני 2
• יום שיש 13 ,לדצמבר |  | 07:30-19:00אולם צפוני 2
אתרי רישום נוספים
מיקום:מלון  Cosmopolitanשל לאס וגאס ,קומה שלישיתGarcia Ballroom Commons ,
כתובת3708 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109 :
• יום שני 9 ,לדצמבר 19:00 - 07:30
• יום שלישי 10 ,לדצמבר 07:30-19:00
*** שמונה ) (8עמדות זמינות ,לא ניתן לשלם במזומן
מיקוםWestgate Las Vegas Resort & Casino, Ballroom:
כתובת3000 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109 :
• יום שני 9 ,לדצמבר 07:30-19:00 -
• יום שלישי 10 ,לדצמבר 07:30-19:00 -
• יום שלישי 11 ,לדצמבר 07:30-19:00 -
*** שמונה ) (8תחנות זמינות ,לא ניתן לשלם במזומן
מיקוםSahara Las Vegas:
כתובת2535 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109 :
• יום שני 9 ,לדצמבר 19:00-07:30 -
• יום שלישי 10 ,לדצמבר 07:30-19:00 -
*** ארבעה ) (4תחנות ניידות זמינות ,לא ניתן לשלם במזומן
שירות שמירת תיקים
שירות שמירת תיקים תהיה זמינה לבאי התערוכה בעלות של  $5.00לאדם )עבור כמות בלתי מוגבלת של תיקים לאדם(.
מיקומים :מרכז הכנסים של לאס וגאס )אולם המרכזי (Grand Lobby, Central 4 Lobby ,וב) Westgate-במבואת אולם
הנשפים(.
• יום שני 9 ,לדצמבר 17:00-08:00 -

•
•
•
•

יום שלישי 10 ,לדצמבר 17:00-08:00 -
יום שלישי 11 ,לדצמבר 17:00-08:00 -
יום חמישי 12 ,לדצמבר 17:00-08:00 -
יום שישי 13 ,לדצמבר 17:00-08:00 -

רכבת המונורייל של לאס וגאס וכרטיסי הנחה
הימנעו מפקקים והגיעו בקלות ל MJBizCon-מבית המלון שלכם! ארגנו כרטיסי הנחה לרכבת המונורייל עבור באי  ,MJBizConהחל
מ ) $25כרטיס נסיעה לשלושה ימים( .רכשו את הכרטיסים באופן מקוון בכתובת https://tix.lvmonorail.com/MJBiz2019.
מיקומי התחנות-MGM. :ו SAHARA, Westgate, LVCC, Harrah’s/The LINQ, Flamingo/Caesars Palace, Bally’s/Paris,
אפליקציית  MJBizConלטלפון הנייד  -חדש!
האפליקציה החדשה והמשופרת של  MJBizConלטלפון הנייד ,בחסות  ,Mile High Labsעברה רענון יסודי לקראת MJBizCon
 2019על מנת להעניק לכם את כל מה שנדרש כדי להצליח ב .MJBizCon-פיתחו רשת של קשרים עסקיים עם משתתפים
אחרים באמצעות מערכת המסרים באפליקציה; צפו במציגים על פי קטגוריות; צרו לוח זמנים אישי על יד סימון פעילויות ועוד
ועוד!
בין התכונות החדשות:
•  -Locateהכוונה מדויקת לכל דוכן בקומת התערוכה
•  - Networkingמאפשר לכם לראות את כל רשימת המשתתפים וליצור קשר עם משתתפים אחרים
•  - Messagingשלחו וקבלו מספרים מהמשתפים האחרים שיצרתם איתם קשר
הורידו את אפליקציה של  MJBizConב App Store-או ב.Google Play-
טרקלינים בינלאומיים ומסיבות בקומת התערוכה
אנחנו ב MJBizDaily-חברנו לשלושה ) (3מהשותפים הבינלאומיים שלנו השנה ב MJBizCon-כדי לארח את הטרקלינים
הבינלאומיים הנמצאים בקומת התערוכה .כל טרקלין מייצג אזורים בעולם שבהם  MJBizDailyמארחת כעת כנסים ,ירידים,
תערוכות וסימפוזיונים בנושא קנאביס עובר צרכני  .B2Bכל טרקלין מציג שותף בעל נוכחות גדולה בשוק ה B2B-בענף
הקנאביס.
מפגש מיטאפ ומסיבה בינלאומית – יום רביעי 11 ,לדצמבר ,18:00-16:00 -
הצטרפו לבאי התערוכה למשקה חינם ונטוורקינג עסקי בטרקלינים הבינלאומיים שלנו באולם התערוכה .צרו קשרים עסקיים
עם משתתפים מהאזור ,משתתפים המעוניינים לעשות עסקים בכל אחד מהאזורים ,והשותפים האזוריים שלנו.
•
•
•

הטרקלין הקנדי – דוכן מס  C2830בשותפות עם )Lift & Co (www.lift.co
טרקלין  – EMEAדוכן מספר  ,C1046בשותפות עם )CannaTech (www.canna-tech.co
טרקלין  – LATAMדוכן מספר  ,C4732בשותפות עם)The Business Year (www.thebusinessyear.com

שירותי תרגום
שירותי תרגום יהיו זמנים במקום באמצעות  .(www.translators-usa.com) Translators USAלהזמנת שירותי תרגום ,שלחו
אימייל לכתובת sales@translators-usa.com.
כרטיסי מתורגמנים יהיו זמינים ב .MJBizCon-אנא התייעצו עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו למידע נוסף בכתובת
.customerservice@mjbizdaily.com
מפגשים בינלאומיים וסדר היום של MJBizCon
צפו בסדר היום של  MJBizConבכתובת  .www.mjbizcon.com/vegas/agendaמסמכי  PDFרב לשוניים זמינים להורדה.
הניוזלטר הבינלאומי של MJBizDaily
קבלו את חדשות ענף הקנאביס הגלובלי ישירות לתיבת הדוא"ל שלכם מידי שבוע! הניוזלטר הבינלאומי מציע ,סקירה
אובייקטיבית ומונחית שוק ,של מגמות והזדמנויות בענף הקנאביס העולמי ,מבזקים ועדכונים והפעלת הודעות ,ללא עלות,
עבור דיווחים מיוחדים על שווקי הקנאביס הגלובליים.
www.mjbizdaily.com/intl-newsletter/

