
 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (اكتوبر)تشرين االول  19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €50.000              اعي اإلستراتيجيالر

 المزايا
 .رعاية حصرية كراعي رئيسي للمؤتمر 
 المنصة الرئيسية في قاعة المؤتمر خلفية شعار المؤسسة الراعية على. 
 تحمل شعار المؤسسة الراعية. في القاعة المخصصة لالستراحة الفتة 
 داخل المعرض المصاحب للمؤتمر بموقع متميز. مساحة عرض 
 خالل حفل االفتتاح في الصفوف األمامية ينحجز مقعد. 
 على كافة المشتركين في المؤتمر الراعية توزيع بروشور المؤسسة. 
 المؤتمر. فرصة التحّدث ألحد الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة الراعية خالل إحدى جلسات 
 .حجز طاولة لعشرة أشخاص خالل حفل العشاء الرسمي للمؤتمر 
  إعالن ترويجي(TVC)  ة بين الجلسات.خالل فترات االستراح اإلستراتيجيللراعي 
 .باقة ورد في الغرف المخصصة لزوار المؤتمر مع بطاقة باسم الراعي الرئيسي + بروشور تعريفي 

 مطبوعات المؤتمر
  (.كلمة 350) ب المؤتمرشعارها باللغة العربية أو اإلنكليزية في كتيّ الراعية ونبذة عن المؤسسة 
 ب المؤتمرفي كتيّ  تان إعالنيتانصفح. 
  ّز(ب المؤتمر )حجم وموقع متميّ وضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتي. 

 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
 اد الترويجية واإلعالنية للمؤتمروضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المو. 
 تضمين اسم المؤسسة الراعية في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني. 
 تغطية إعالمية واسعة. 

 «العمران العربي»مجلة 
 العمران العربي»في العدد الخاص بالمؤتمر من مجلة االتحاد  صفحات اعالنية أربع» 
  الذي سيصدر  «العمران العربي»طبع شعار المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .بالتزامن مع المؤتمر

 نترنتإلصفحة المؤتمر على ا
  موقع المؤسسة الراعية. مع رابط إلىإبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر 
 انعقاد المؤتمر بأسبوع إمكانية الحصول على الئحة المشاركين قبل. 

 بطاقات الدعوة
 10 .دعوات لممثلي المؤسسة الراعية للمشاركة في المؤتمر 

 هدايا تذكارية
 كتّيب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقاده. 
 30  الذي سيصدر مع  «العمران العربي»نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .المؤتمر
 تكريم
 تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعية جائزة. 

  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (اكتوبر)تشرين االول  19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €40.000                الرئيسي اعيالر

 المزايا
 المنصة الرئيسية في قاعة المؤتمر خلفية شعار المؤسسة الراعية على. 
 تحمل شعار المؤسسة الراعية. في القاعة المخصصة لالستراحة الفتة 
 داخل المعرض المصاحب للمؤتمر بموقع متميز. مساحة عرض 
 خالل حفل االفتتاح في الصفوف األمامية ينحجز مقعد. 
 توزيع بروشور المؤسسة على كافة المشتركين في المؤتمر. 
 .فرصة التحّدث ألحد الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة الراعية خالل إحدى جلسات المؤتمر 
 

 مطبوعات المؤتمر
  (.كلمة 350)ب المؤتمر الراعية و شعارها باللغة العربية أو اإلنكليزية في كتيّ نبذة عن المؤسسة 
 ب المؤتمرفي كتيّ  ةإعالني ةصفح. 
  ّ(ب المؤتمر )حجم وموقع متميزوضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتي. 
 

 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
 الترويجية واإلعالنية للمؤتمراد وضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المو. 
 تضمين اسم المؤسسة الراعية في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني. 
 تغطية إعالمية واسعة. 
 

 «العمران العربي»مجلة 
 العمران العربي»في العدد الخاص بالمؤتمر من مجلة االتحاد  صفحات اعالنية ثالث» 
  الذي سيصدر  «العمران العربي»طبع شعار المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .بالتزامن مع المؤتمر
 

 نترنتإلصفحة المؤتمر على ا
 بط إلى موقع المؤسسة الراعيةاإبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر مع ر. 
 ل انعقاد المؤتمر بأسبوعإمكانية الحصول على الئحة المشاركين قب. 
 

 بطاقات الدعوة
 7 .دعوات لممثلي المؤسسة الراعية للمشاركة في المؤتمر 

 

 هدايا تذكارية
 كتّيب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقاده. 
 30  الذي سيصدر مع  «العمران العربي»نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .المؤتمر

 تكريم
 جائزة تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعية. 

  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (اكتوبر)تشرين االول  19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €35.000                        الماسيةالرعاية 

 
 المزايا
 المنصة الرئيسية في قاعة المؤتمر خلفية شعار المؤسسة الراعية على. 
 تحمل شعار المؤسسة الراعية. في القاعة المخصصة لالستراحة الفتة 
 داخل المعرض المصاحب للمؤتمر. مساحة عرض 
 خالل حفل االفتتاح في الصفوف األمامية ينحجز مقعد. 
 توزيع بروشور المؤسسة على كافة المشتركين في المؤتمر. 
 .فرصة التحّدث ألحد الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة الراعية خالل إحدى جلسات المؤتمر 

 مطبوعات المؤتمر
 (.كلمة 150)ب المؤتمر باللغة العربية أو اإلنكليزية في كتيّ  شعارهانبذة عن المؤسسة الراعية و 
 ب المؤتمرفي كتيّ  ةإعالني ةصفح. 
  ّب المؤتمروضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتي. 

 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
 رويجية واإلعالنية للمؤتمروضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المواد الت. 
 اسم المؤسسة الراعية في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني تضمين. 
 تغطية إعالمية واسعة. 
 

 «العمران العربي»مجلة 
 العمران العربي»في العدد الخاص بالمؤتمر من مجلة االتحاد  إعالنيتان صفحتان». 
  الذي سيصدر  «العمران العربي»طبع شعار المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .بالتزامن مع المؤتمر

 نترنتإلصفحة المؤتمر على ا
  إلى موقع المؤسسة الراعية رابطإبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر مع. 
 إمكانية الحصول على الئحة المشاركين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع. 

 بطاقات الدعوة
 5  للمشاركة في المؤتمر.دعوات لممثلي المؤسسة الراعية 

 هدايا تذكارية
 كتّيب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقاده. 
 30  الذي سيصدر مع المؤتمر«العمران العربي»نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد. 

 تكريم
 جائزة تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعية. 

  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (اكتوبر)تشرين االول  19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €25.000        البالتينيةالرعاية 

 
 المزايا
  متميزة  المؤتمريافطة رئيسية تحمل شعار المؤسسة الراعية تعلق على المنصة الرئيسية في قاعة

 عن مؤسسات الرعاية الذهبية
 يافطة في القاعة المخصصة لالستراحة 
 مساحة عرض 
 حجز مقعد خالل حفل االفتتاح في الصفوف األمامية 
 توزيع بروشور المؤسسة على كافة المشتركين في المؤتمر 
 

 مطبوعات المؤتمر
  اإلنكليزية في كتيب المؤتمر بما يوازي نبذة عن المؤسسة الراعية و شعارها باللغة العربية أو

 كلمة 350
 صفحة إعالنية في كتيب المؤتمر 
  وضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتيب المؤتمر )حجم وموقع متميز عن

 مؤسسات الرعاية الذهبية(
 

 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
  الترويجية واإلعالنية للمؤتمر )موقع وضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المواد

 متميز عن مؤسسات الرعاية الذهبية(
 تضمين اسم المؤسسة الراعية في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني 
 تغطية إعالمية واسعة 
 

 مجلة "العمران العربي"
  صفحتان إعالنيتان(Double-Spread)  في العدد الخاص بالمؤتمر من مجلة االتحاد

 ن العربي""العمرا
  طبع شعار المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد "العمران العربي" الذي

 سيصدر بالتزامن مع المؤتمر
 

 صفحة المؤتمر على االنترنت
  إبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر على المواقع االلكترونية للجهات

 ر إلى موقع المؤسسة الراعيةالمنظمة مع إمكانية الربط المباش
 إمكانية الحصول على الئحة المشاركين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع 
 

 بطاقات الدعوة
  أشخاص 5إمكانية دعوة 

 
 هدايا تذكارية

 كتيّب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقاده 
 30  "الذي سيصدر مع نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد "العمران العربي

 المؤتمر
 تكريم
 جائزة تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعية 

  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (تشرين االول )اكتوبر 19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €20.000        الرعاية الذهبية
 
 المزايا 

 المنصة الرئيسية في قاعة المؤتمر خلفية شعار المؤسسة الراعية على. 
 تحمل شعار المؤسسة الراعية. في القاعة المخصصة لالستراحة الفتة 
 داخل المعرض المصاحب للمؤتمر. مساحة عرض 
  للمؤسسة الراعية خالل إحدى جلسات فرصة التحّدث ألحد الرؤساء التنفيذيين

 المؤتمر.
 مطبوعات المؤتمر

  ّبنبذة عن المؤسسة الراعية وشعارها باللغة العربية أو اإلنكليزية في كتي 
 (.كلمة 100المؤتمر )

 ½  ّب المؤتمرصفحة إعالنية في كتي. 
  ّب المؤتمروضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتي. 

 واإلعالنيةالحمالت اإلعالمية 
  وضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المواد الترويجية واإلعالنية

 .للمؤتمر
  تضمين اسم وشعار المؤسسة الراعية في حمالت الترويج عبر البريد

 .اإللكتروني
 «العمران العربي»مجلة 

    العمران »صفحة إعالنية في العدد الخاص بالمنتدى من مجلة االتحاد
 .«العربي

  العمران »طبع شعار المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد
 .الذي سيصدر بالتزامن مع المؤتمر «العربي

 نترنتإلصفحة المؤتمر على ا
 بط إلى اإبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر مع ر

 .موقع المؤسسة الراعية
 انعقاد المؤتمر بأسبوع إمكانية الحصول على الئحة المشاركين قبل. 

 بطاقات الدعوة
 3 .دعوات لممثلي المؤسسة الراعية للمشاركة في المؤتمر 

 هدايا تذكارية
 كتّيب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقاده. 
 20  الذي  «العمران العربي»نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .سيصدر مع المؤتمر
 تكريم
  تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعيةجائزة. 

 
  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (تشرين االول )اكتوبر 19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 

 €15.000        الرعاية الفضية
 

 المزايا
 المنصة الرئيسية في قاعة المؤتمر خلفية شعار المؤسسة الراعية على. 
 تحمل شعار المؤسسة الراعية. في القاعة المخصصة لالستراحة الفتة 
 داخل المعرض المصاحب للمؤتمر. مساحة عرض 

 
 مطبوعات المؤتمر

 100)ب المؤتمر شعارها باللغة العربية أو اإلنكليزية في كتيّ نبذة عن المؤسسة الراعية و 
 (.كلمة

  ّب المؤتمروضع اسم وشعار المؤسسة في صفحة الرعاية في كتي. 
 

 واإلعالنيةالحمالت اإلعالمية 
 وضع اسم وشعار المؤسسة الرعية على كافة المواد الترويجية واإلعالنية للمؤتمر. 
 في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني الراعية تضمين اسم المؤسسة. 

 
 «العمران العربي»مجلة 
 ½  العمران العربي»صفحة إعالنية في العدد الخاص بالمؤتمر من مجلة االتحاد». 
 الذي « العمران العربي»المؤسسة الراعية في العدد الخاص من مجلة االتحاد  طبع شعار

 .سيصدر بالتزامن مع المؤتمر
 

 نترنتإلصفحة المؤتمر على ا
 بط إلى موقع اإبراز شعار المؤسسة الراعية في الصفحة الخاصة بالمؤتمر مع ر

 .المؤسسة الراعية
 

 بطاقات الدعوة
 2 للمشاركة في المؤتمر. دعوات لممثلي المؤسسة الراعية 

 
 هدايا تذكارية

  ّّ  .ب يتضمن تغطية إعالمية شاملة للمؤتمر، بعد انعقادهكتّي
 15  الذي  « العمران العربي»نسخة مجانية من العدد الخاص من مجلة االتحاد

 .سيصدر مع المؤتمر
 

 تكريم
 جائزة تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكريم المؤسسات الراعية. 

  



 المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب
 (تشرين االول )اكتوبر 19 – 18

 السودان –الخرطوم 
 

 المنظمون 

 
 

 
 

 

 €10.000       الرعاية البرونزية

 
 

 المزايا
 يافطة رئيسية تحمل شعار المؤسسة الراعية في قاعة المؤتمر 
 مساحة عرض 

 
 

 مطبوعات المؤتمر
  نبذة عن المؤسسة الراعية مع اسمها و شعارها باللغة العربية أو اإلنكليزية

 كلمة 350كتيب المؤتمر بما يوازي في 
 
 

 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
  وضع اسم وشعار المؤسسة الراعية على كافة المواد الترويجية واإلعالنية

 مؤتمرلل
 تضمين اسم وشعار المؤسسة في حمالت الترويج عبر البريد اإللكتروني 
 
 

 مجلة "العمران العربي"
  عدد الخاص ية في ال بالمؤتمر من مجلة االتحاد "العمران صففففففففحة إعالن

 العربي"
 
 

 صفحة المؤتمر على االنترنت
  إبراز شففففعار المؤسففففسففففة الراعية في الصفففففحة الخاصففففة بالمؤتمر على

المواقع االلكترونية للجهات المنظمة مع إمكانية الربط المباشر إلى موقع 
 المؤسسة الراعية

 
 تكريم
 يم المؤسسات الراعيةجائزة تقديرية خالل احتفالية خاصة لتكر 

 
 


