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המרכז הפך לגדול והמשמעותי ביותר לאירוח כנסים ותערוכות וירטואליות ,אירועי במה ללא קהל ,שידורי אולפן והיווה
את הבית הגדול ביותר למבחני הסמכה שונים והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות
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במהלך שנת הקורונה "בנייני האומה" ירושלים השיק פלטפורמה ייחודית של מרכז קונגרסים וירטואלי שנתן מענה
למפיקים ,מארגני כינוסים ותערוכות בימי הקורונה המאתגרים וייתן מענה מצוין בחזרה לשגרה בקיום כינוסים
היברידיים .המרכז הווירטואלי של בנייני האומה כבר אירח מספר כנסים בשנה שעברה :הקונגרס הציוני העולמי
שנערך לראשונה באופן וירטואלי ,הכנס השנתי של עמותת החתול – בוגרי יחידת  669וכנס הקנאביס הבינ"ל שצפוי
להתקיים ביוני  2021ועוד.
כחלק מהרצון לסייע לענף התרבות והאירועים בישראל "בנייני האומה" ירושלים הקים את  LIVEהאומה – אולפן
מקצועי ובמה קבועה ומאובזרת בציוד המתקדם ביותר לאירועים חיים שאפשרו ללקוחות להעביר
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מופע/פאנל/כנס/טקס בשידור חי לקהל הרחב .הבמה של בנייני האומה אירחה במהלך שנת  2020מספר אירועים
ומופעים שהועברו בשידור חי :מופעי סוכות לייב עם מיטב האמנים כמו :עמיר בניון ,שולי רנד ,אמיר דדון ,נתן גושן
ויונתן רזאל ,חידון התנ"ך למבוגרים ,כנס משרד התחבורה ,כנס שיווק דיגיטלי ,שבוע אירועי "צמאה" ועוד
כמו כן ,מרכז הקונגרסים הבינלאומי "בנייני האומה" ירושלים מסכם את שנת  2020ומדווח כי במהלך שנת הקורונה
אירח כ 25,000-איש למבחני הסמכה מגוונים והכל עפ"י התו הסגול .בין הגופים שמקיימים מבחני הסמכה בבנייני
האומה :משרד הבריאות ,משרד המשפטים ,משרד התיירות ,לשכת עורכי דין ,לשכת רואי חשבון ורשות המיסים

אולם בניני האומה בירושלים שאירח אירועי LIVE
רקפת אילוז ,סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי בבנייני האומה ירושלים מסרה" :שנת  2020הייתה מאתגרת ומשבר
הקורונה חייב אותנו להיות יצירתיים וחדשניים ,על מנת לאפשר ללקוחותינו הרבים להמשיך ולקיים כנסים ואירועים
גם בשנת משבר זו ולא פחות חשוב להשאיר את ביתנו פתוח ופעיל לעובדים".
רקפת אילוז ,הוסיפה ואמרה" :לאור זאת התאמנו את אולמות המרכז למבחני הסמכה מגוונים לגופים המובילים
במדינה ,השקנו מרכז קונגרסים ווירטואלי שנותן וייתן מענה ייחודי למפיקים ומארגני כינוסים ומאפשר להם לקיים
תערוכות וכנסים דרך האינטרנט גם בתקופת הקורונה ולאחר מכן עם כנסים היברידיים ,וכמובן –  LIVEהאומה –
האולפן והבמה המתקדמים והמאובזרים בשיא הטכנולוגיה שהקמנו שמאפשרים לייצר מופעים ואירועים אשר משודרים
בלייב למאות אלפי אנשים .אנו בטוחים שכל אירועי הבחירות יבואו לדבר ולנאום מבמת  LIVEהאומה .גם בשנת 2021
נמשיך להמציא את הגלגל מחדש כדי להמשיך להיות מרכז הקונגרסים הבינ"ל המוביל בישראל".
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