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 ومميزاتهاالشاملة الرسمية أنواع الرعاية 
ألف جنيه(: 04) أوال: الراعي الرئيسي  

 وضع اسم الشركة الراعية على رأس قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر. .1

 التنويه والشكر للشركة الراعية خالل االفتتاح. .2

 من قِبل رئيس المنظمة االورومتوسطية الدولية. درع المؤتمراستالم  .3

 دقيقة في اليوم األول للمؤتمر 22الشركة الراعية لمدة  مسؤولقِبل إلقاء كلمة من  .4

 المؤتمر. ءالمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق بد .5

 في موقع رئيسي. 2م 5حجز وحدتين من أرض المعرض المصاحب للمؤتمر مساحة الوحدة  .6

 فحات اعالنية للشركة الراعية في كتيب المؤتمر ثالث صوضع  .7

 اظهار اسم وشعار الشركة على شاشات العرض فترة انعقاد المؤتمر. .8
 وضع شعار الشركة الراعية في جميع المطبوعات االعالنية والدعائية في مكان مميز. .9

 .بالمؤتمرللمشاركين وضع شعار الشركة الراعية "حصرياً" على شريط حامل بطاقات التعريف  .12
 وضع شعار الشركة الراعية في كافة اعالنات المؤتمر في الصحف ووسائل االعالم. .11

 المؤتمرحقيبة على  وضع شعار الشركة الراعية في موقع مميز .12

 كافة شهادات الحضور والشكروضع شعار الشركة الراعية على  .13

 .ؤتمرعالنية للشركة الراعية في حقائب الممادة ا وضع .14

 مشاركين تابعين للراعي الرسمي. 8ل  الحضور المجاني .15

 المؤتمر. مقرفي  1*2تنصيب ثالث حامالت الفتات "رول أب" مقاس  .16

 ألف جنيه(: 00ثانيا: الراعي الماسي )

 وضع اسم الشركة الراعية على قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر. .1
 التنويه والشكر للشركة الراعية خالل االفتتاح. .2
 قِبل رئيس المنظمة االورومتوسطية الدولية.استالم درع المؤتمر من  .3
 في اليوم األول. دقيقة 15قِبل مدير الشركة الراعية لمدة  إلقاء كلمة من .4
 المؤتمر. في المؤتمر الصحفي الذي يسبق بدء المشاركة .5
 في موقع رئيسي. 2م 5من أرض المعرض المصاحب للمؤتمر مساحة الوحدة حجز وحدة عرض  .6

 للشركة الراعية في كتيب المؤتمر.صفحتان اعالنيتان  .7
 اظهار اسم وشعار الشركة على شاشات العرض فترة انعقاد المؤتمر. .8
 وضع شعار الشركة الراعية في جميع المطبوعات االعالنية والدعائية في مكان مميز. .9
 وضع شعار الشركة الراعية على خلفية بطاقات التعريف للمشاركين بالمؤتمر. .12
 اعية في كافة اعالنات المؤتمر في الصحف ووسائل االعالم.وضع شعار الشركة الر .11
 وضع شعار الشركة الراعية في موقع مميز على الحقيبة العلمية. .12
 شهادات الحضور والشكر والتقدير.كافة وضع شعار الشركة الراعية على  .13
 مطبوعات المادة االعالنية للشركة الراعية في حقائب المشاركين.تضمين  .14
 .مشاركين تابعين للراعي الماسي 6لعدد  الحضور المجاني .15

 المؤتمر. مقرفي  1*2تنصيب حاملتي الفتات "رول أب" مقاس  .16
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 ألف جنيه(: 00ثالثا: الراعي البالتيني )

 قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر.على  وضع اسم الشركة الراعية .1
 التنويه والشكر للشركة الراعية خالل االفتتاح. .2
 من قِبل رئيس المنظمة االورومتوسطية الدولية.استالم درع المؤتمر  .3
 في اليوم األول للمؤتمر ائقدق 12الشركة الراعية لمدة  مسؤولإلقاء كلمة من قِبل  .4
 المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق بدأ المؤتمر. .5
 في موقع رئيسي 2م 5من أرض المعرض المصاحب للمؤتمر مساحة الوحدة حجز وحدة عرض  .6
 للشركة الراعية في كتيب المؤتمر ةياعالن ةصفح .7
 اظهار اسم وشعار الشركة على شاشات العرض فترة انعقاد المؤتمر. .8
 وضع شعار الشركة الراعية في جميع المطبوعات االعالنية والدعائية في مكان مميز. .9
 وضع شعار الشركة الراعية على خلفية بطاقات التعريف للمشاركين بالمؤتمر. .12
 الراعية في كافة اعالنات المؤتمر في الصحف ووسائل االعالم.وضع شعار الشركة  .11
 وضع شعار الشركة الراعية في موقع مميز على الحقيبة  .12
 تضمين المطبوعات المادة االعالنية للشركة الراعية في حقائب المشاركين. .13
 .شركة الراعيةمشاركين تابعين لل 4الحضور المجاني ل  .14
 المؤتمر مقرفي  1*2اس الفتات "رول أب" مق تيتنصيب حامل .15

 

 آالف جنيه(: 00رابعا: الراعي الذهبي )

 .وضع اسم الشركة الراعية على قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر .1
 من قِبل رئيس المنظمة االورومتوسطية الدولية.استالم شهادة تقدير وشكر  .2

 دقايق 5لمدة إلقاء كلمة من قِبل مدير الشركة الراعية  .3

 للشركة الراعية في كتيب المؤتمر والذي يوزع على جميع المشاركين والحاضرين. صفحة اعالنية .4

 مطبوعات المادة االعالنية للشركة الراعية في حقائب المشاركين.تضمين  .5

 المؤتمر. مدخلفي  1*2الفتات "رول أب" مقاس  ةتنصيب حامل .6

 الشركة.متشركين من  2الحضور المجاني ل  .7

 

 آالف جنيه(: 7خامسا: الراعي الفضي )

 وضع اسم الشركة الراعية على قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر. .1

 استالم شهادة تقدير وشكر من قِبل رئيس المنظمة االورومتوسطية الدولية. .2
 مطبوعات المادة االعالنية للشركة الراعية في حقائب المشاركين.تضمين  .3

 .المؤتمر مدخلفي  1*2"رول أب" مقاس  ةالفت ةتنصيب حامل .4

 .مشتركالحضور المجاني ل .5

 : ملحوظة

ص بهم في المعرض على هناك إمكانية عمل تجهيزات خاصة للرعاة الرسميين أو التعديل في الجناح الخا
 حسب االتفاق

هناك إمكانية عقد ورش عمل للشركات المشاركة على هامش المؤتمر على حسب االتفاق.
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 والمميزات:لفة المختالجزئية  ةيعاالر بنود

باالضافة الي الرعاية الرئيسية المذكورة اعاله كذلك بنود واحد أو عدة تستطيع الشركة اختيار بند ملحوظة: 

    ال يستلزم ان تكون أحد الرعاة الرئيسين اختيار هذه البنود 

 

 برجاء ارسال البيانات التالية المطلوبة عن الشركة الراعيةي حالة الرغبة برعاية المؤتمر ف
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القيمة بالجنيه 
 المصري

 نوع الرعاية

 ب المؤتمر: على كتاالعالن ا -الأو
 المشتركين بالمؤتمر.*يوزع كتيب المؤتمر على جميع 

 لكتيب المؤتمراالمامي لوجو الشركة على الغالف الخارجي  -1 8222

 الخلفي لكتيب المؤتمر الخارجيلوجو الشركة على الغالف  -2 5222

 في منتصف كتيب المؤتمر  ةصفح اعالن -4 5222

 في منتصف كتيب المؤتمر تين )ورقة وجهين(صفح اعالن -5 6222

 العالن على برنامج المؤتمر:ا -ثانيا
 على جميع المشتركين بالمؤتمر. نامجرب*يوزع كتيب ال

 لوجو الشركة على غالف كتيب الجيب لبرنامج المؤتمر 5222
لطباعة  لشركة واحدةسم . كما أنه يُسَمح فقط  6سم *  8.5*ملحوظة: مقاس كتيب برنامج المؤتمر 

 و الخاص بها ويتم حجزه باألسبقيةاللوج
 برنامج المؤتمر بالغالف الخلفي لكتي 5222

  CDأو  USBنبذة عن الشركة الراعية على  -ثالثا 1222
 وأيضا معها لوجو الشركة الراعية.  *يتم توزيعها على كل حضور المؤتمر

 في حقائب المشتركينبوعات والمادة االعالنية للشركة تضمين المط -رابعا 4222

 دقائق عن الشركة أثناء المؤتمر. 12إلقاء كلمة لمدة  -خامسا 2522
*ملحوظة سوف يتم تحديد وقت العرض للشركات الراعية من قِبل اللجنة المنظمة، وسيكون ترتيب 

 العرض على حسب أسبقية الحجز للشركات الراعية.

 .في مقر المؤتمروضع بانر"رول أب" الشركة  -سادسا 5222

 2م 6وحدة من أرض المعرض مساحة الوحدة حجز  -سابعا 4222
 في مدحل المؤتمر وبالتوازي مع فنرة فعاليات المؤتمر *ملحوظة: سوف يُقام المعرض

 لوجو الشركة الراعية على حقائب المؤتمر. -ثامنا 6222

 المشتركين للمؤتمر IDلوجو الشركة الراعية على  -تاسعا 8222
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 الشركة الراعية بيانات

 اسم الشركة:

 عنوان الشركة:

 باسم الشركة: فوضاسم الم

 :االتصال لومسؤ أسم

 البريد االلكتروني:

 تليفون:

 فاكس:

 موبايل

  :المقترحةالشاملة الرسمية نوع الرعاية 
 راعي فضي )     (     –(        راعي ذهبي )     –(       راعي ماسي )      –راعي رئيسي )    (    

 الرعاية الرسمية الشاملة( اي من أنواع: )في حالة عدم اختيار بنود الرعاية المطلوبة

 : مالحظات

 : فوضاسم الم
 في الشركة: فوضوظيفة الم

 التوقيع:
 التاريخ:

 
 BioNatمع تحيات فريق ادارة 

bionat.congress@gmail.comEmail:  

mailto:bionat.congress@gmail.com
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