
 

 

 شريك الحدث  فئة الرعاية
 500,000 قيمة فئة الرعاية )جم(

 شعار الراعي

 %200حجم الشعار 

 وضع الشعار علي جميع مطبوعات المنتدى بالتوازى شعار األكاديمية مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين •

 شنطة الحدث •

 مطبوعات إرشادية •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء •

 جميع المسابقات ونماذج لجان التحكيمبوسترات  •

 البانر الرئيسي داخل جميع المسابقات •

 متر مربع 30 مساحة المعرض 

 كلمة قصيرة فى مراسم حفلي االفتتاح والختام القاء كلمة

 ومقعدين صف علوي بميكروفون VIPمقعدين  مقاعد بالقاعة

 دقيقة 15عرض تقديمي قبل حلقة النقاش مدته  عرض تقديمي

 تكريم بحفل الختام تكريم رئيس األكاديمية

 مدعو 6 دعوات الغذاء والشاى

 سويت + غرفة مزدوجة اإلقامة )ليلتين(

 جوائز من ضمن فئة الرعاية
جم للدراسة بمعهد الدراسات التقنية والمهنية  80,000االعالن عن منحتين دراسيتين بقيمة 

 يتم تحديدهم بمعرفة الشريك

  تقديم هدايا
 وبمعرفته يحمل فى الصدر شعار الراعى  الجمهورعلى  T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع 

 .شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث ربط الموقع االليكتروني

 مطبوعات الراعي
جرام( بشرط  250بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى وضع المطبوعات الخاصة 

 أيام قبل الحدث 5توافرها بحد أقصى 

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 المسابقاتأحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى جميع  ترشيح متسابقين

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى جميع المسابقات ترشيح محكمين

 العيني الدعم
 منها يستفيد الرعاية فئة قيمة من% 30 يتعدى ال الشركة منتجات في متمثل العيني الدعم

 المحكمين أو المتسابقين أو المنظمين

  



 

 

 راعي الحدث فئة الرعاية
 150,000 )جم(قيمة فئة الرعاية 

 شعار الراعي

 %100حجم الشعار 

 وضع الشعار علي جميع مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين •

 شنطة الحدث •

 مطبوعات إرشادية •

 الغذاءمطبوعات خاصة بالمدعوين على  •

 البانر الرئيسي داخل جميع المسابقات •

 متر مربع 18 مساحة المعرض 

 كلمة قصيرة فى مراسم حفلي االفتتاح والختام القاء كلمة

 ومقعدين صف علوي بميكروفون VIPمقعد  مقاعد بالقاعة

 دقيقة 15عرض تقديمي قبل حلقة النقاش مدته  عرض تقديمي

 تكريم بحفل الختام األكاديميةتكريم رئيس 

 مدعو 4 دعوات الغذاء والشاى

 سويت اإلقامة )ليلتين(

 جوائز من ضمن فئة الرعاية
جم  من قيمة فئة الرعاية، يتم  تحديدها من بين  20,000جائزة مالية بأسم الراعى بقيمة 

 أصحاب المركز األول في جميع المسابقات

 تقديم هدايا 
 وبمعرفته يحمل فى الصدر شعار الراعى  الجمهورعلى  T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع 

 شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث ربط الموقع االليكتروني

 مطبوعات الراعي
جرام( بشرط  150الهدايا )بوزن ال يتعدى وضع المطبوعات الخاصة بالشركة داخل شنطة 

 أيام قبل الحدث 5توافرها بحد أقصى 

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى المسابقة ترشيح متسابقين

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى المسابقة ترشيح محكمين

 منها يستفيد الرعاية فئة قيمة من% 30 يتعدى ال الشركة منتجات في متمثل العيني الدعم العيني الدعم

 المحكمين أو المتسابقين أو المنظمين

 

  



 

 

 راعي مسابقة فئة الرعاية
 50,000 قيمة فئة الرعاية )جم(

 شعار الراعي

 %50الشعار حجم 

 وضع الشعار علي  مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين •

 مطبوعات إرشادية •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء •

 التحكيمبوسترات جميع المسابقات ونماذج لجان  •

 البانر الرئيسي داخل المسابقة •

  
 متر مربع 9 مساحة المعرض 

 - القاء كلمة

 مقعد صف علوي بميكروفون مقاعد بالقاعة

 - عرض تقديمي

 تكريم بحفل الختام تكريم رئيس األكاديمية

 مدعو 3 دعوات الغذاء والشاى

 غرفة مزدوجة  (ليلة واحدةاإلقامة )

 فئة الرعايةجوائز من ضمن 
جنيه للمركز  3000جنيه لصاحب المركز األول،  5000جائزه مالية تقدم  بإسم الراعي بقيمة 

 جنيه للمركز الثالث  2000الثاني، 

  تقديم هدايا

على المتنافسين بالمسابقة بمعرفته يحمل فى  T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع 

الصدر شعار الراعى بشرط مطابقته لشروط ومعايير السالمة والصحة المهنية على أن 

 يطبع عليه شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة واسم المسابقة بالخلف.

 وني للحدثربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتر ربط الموقع االليكتروني

 مطبوعات الراعي
جرام( بشرط  100وضع المطبوعات الخاصة بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى 

 أيام قبل الحدث 5توافرها بحد أقصى 

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى المسابقة ترشيح متسابقين

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى المسابقة ترشيح محكمين

 الدعم العيني
% من قيمة فئة الرعاية يستفيد 30متمثل في منتجات الشركة ال يتعدى الدعم العيني 

 منها المنظمين أو المتسابقين أو المحكمين

  



 

 

 

 

 راعي المعرض فئة الرعاية

 25,000 قيمة فئة الرعاية )جم(

 شعار الراعي

 %25حجم الشعار 

 وضع الشعار علي مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 مطبوعات إرشادية •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء •

 متر مربع 9 مساحة المعرض 

 - القاء كلمة

 مقعد صف علوي بميكروفون مقاعد بالقاعة

 - عرض تقديمي

 - تكريم رئيس األكاديمية

 مدعو 2 دعوات الغذاء والشاى

 - اإلقامة 

 - جوائز من ضمن فئة الرعاية

 أحقية الراعى لتقديم هدايا دعائية تقديم هدايا

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث ربط الموقع االليكتروني

 مطبوعات الراعي
جرام( بشرط  100الخاصة بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى وضع المطبوعات 

 أيام قبل الحدث 5توافرها بحد أقصى 

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 - ترشيح متسابقين

 - ترشيح محكمين

 الدعم العيني
% من قيمة فئة الرعاية يستفيد 30الدعم العيني متمثل في منتجات الشركة ال يتعدى 

المتسابقين أو المحكمينمنها المنظمين أو   


