
�شروط ال�شرتاك مبعر�س اأجري بيزن�س للزراعة والإ�شت�شالح 

Agri Business Exhibition 2016

ال�شروط: 
• حتديد املكان اخلا�س بال�شركة:	

علي كل �صركة عار�صة حتديد رقم املكان الذي ترغب يف تاأجرية يف املعر�س, و�صتبذل ال�صركة املنظمة اأق�صي جهدها  يف عدم تغيري مكان اجلناح اخلا�س 
بال�صركة العار�صة ولل�صركة املنظمة احلق يف اعادة ر�صم خريطة املعر�س .

• قيمة ال�شرتاك باملعر�س:	
ت�صمل تكلفه الإ�صرتاك باملعر�س امل�صاحة املطل�بة اأما “يف حالة حجز م�صاحة  جمهزة “فت�صمل التجهيزات امل��صحة باإ�صتمارة احلجز كما لت�صمل �صريبة 

املبيعات يف كل احلالت .

• اإلغاء احلجز:	
-  من حق ال�صركة العار�صة اإلغاء حجز امل�صاحة امل�صتاجرة واإ�صرتداد الدفعة املقدمة واإبالغ ال�صركة املنظمة يف خالل �صهر من حترير الإ�صتمارة ويف حالة 

عدم ابالغ ال�صركة املنظمة �ص�ف يتم خ�صم %50 من القيمة الجمالية للم�صاحة امل�صتاأجرة.
- يف حالة الغاء املعر�س من قبل ال�صركة تلتزم ال�صركة برد كل املبالغ املح�صلة من قبل ال�صركة العار�صة

• التزامات ال�شركة املنظمة:	
- ت�صليم الجنحة اخلا�صة بال�صركات العار�صة 

- نظافة �صالة العر�س اأثناء فرتة املعر�س 
�صاعة  - ت�فري الأمن داخل قاعات العر�س علي مدار 24 

- اطالع كافة العار�صني علي كيفية الإت�صال باملتخ�ص�صني من ال�صركة املنظمة داخل قاعة العر�س عند اإ�صتالم امل�صاحة اخلا�صة بالعار�س .

• التزامات ال�شركة العار�شة: 	
- علي كل عار�س يرغب يف اي خدمات اأ�صافية خا�صة باجلناح اخلا�س به القيام باإر�صال فاك�س قبل املعر�س بـ 30 ي�م 

- يتم اإخطار كل عار�س عن طريق الفاك�س او بالإمييل باأ�صعار اخلدمات الأ�صافية .
- اأي خ�صائر يحدثها العار�س اأو من ينتمي اليه يف القاعة او يف اأجنحة ال�صركات الآخرى يك�ن العار�س م�صئ�ل منفردا علي الأ�صرار والتلفيات التي تقدرها 

هيئة املعار�س واملنظم.
- ت�صليم البيانات اخلا�صة بال�صركة والتي �ص�ف يت�صمنها كتال�ج املعر�س يف م�عد اق�صاه  �صهر واحد من تاريخ اإنعقاد احلدث .
 وتت�صمن البيانات اأ�صم ال�صركة وا�صم املدير امل�صئ�ل و ن�صاط ال�صركة وتليف�ن وفاك�س وبريد الكرتوين وامل�قع علي الإنرتنت .

 
• اإلتزامات املوظفني امل�شئولني علي اجلناح	

 - ممن�ع اإحداث اأي �ص��صاء اأو ت�صغيل اأجهزة كا�صيت او تليفزي�ن داخل اجلناح . 
ال�صركة  بانر خارج م�صاحته البعد ت�صريح  اأو  اأي لفتات  اأو تعليق  امل�صاحة  امل�صتاأجرة وعدم احداث اي بروزات خارج تلك  بامل�صاحة  العار�س  يلتزم   -

املنظمة اأوًل, واإل تعر�س لالزالة والغرامة
- ليج�ز ت�زيع اي و�صائل دعائية خارج اجلناح او عند باب الدخ�ل الرئي�صي . 

- ت�اجد م�ظف علي القل ط�ال �صاعات عمل املعر�س .           - الت�اجد ي�م الإفتتاح ال�صاعة التا�صعة �صباًحا .
- مينع منعا باتا ادخال اي ب�صاعة من الباب الرئي�صي للقاعات والإلتزام التام بت�قيت اإخالء القاعة م�صاءا ي�ميا . 

- مينع التدخني داخل قاعات العر�س وي�صمح فقط يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك و�صيعلن عنها لل�صادة العار�صني والزوار . 

كل البنود اأعاله ملزمة للطرفني من تاريخة ويحرر العقد من ن�شختني لكل طرف ن�شخه . 

عن ال�شركة العار�شة                                                                 عن ال�شركة املنظمة 
ال�صم  : .....................................                       ال�صم :.....................................
ال�ظيفة : ...................................                        ال�ظيفة :..................................
ختم ال�صركة :................................                ختم ال�صركة :..............................

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  التاريخ :        /        /        201 
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الكتالوج الر�شمي 
املجاين" "الن�شر 

والزوار العار�صني  جلميع  متاح  املعر�س  كتال�ج   -  1
ال�صركة  عن  تفا�صيل  ت�صمل  جمانيه  �صفحه  متنح  �ص�ف   -  2

كلمة  100 عن  التزيد   -  3
- يحت�ي على:
الأن�صطة   -  A

بال�صركة  اخلا�صة  الت�كيالت  ا�صماء   -  B
ال�صركة  منتجات  ت�صنيف   -  C

اأ – معل�مات عن ال�صركة, لتظهر يف كتال�ج املعر�س, )الرجاء الطباعة ( 

ا�صم ال�صركة .........................................................................................................................

املدينة ......................................................... البلد ...............................................................

ال�صخ�س امل�صئ�ل ..................................................................................................................... 

العن�ان الربيدي .....................................................................................................................

رقم التليف�ن  )برجاء ذكر رمز البلد واملنطقة ( : ...................................................................................... 

رقم الفاك�س )برجاء ذكر رمز البلد واملنطقة ( : .......................................................................................

الربيد اللكرتوين ...................................................................................................................

امل�قع اللكرتوين ....................................................................................................................

 
ب – نبذه خمت�صرة عن ال�صركة باللغة العربية  يف حدود 100 كلمة 

)يكتب يف �صفحة منف�صلة اذا كانت امل�صاحة غري كافية ( 

................................................................................................................................ .....

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................ .....

................................................................................................................................ .....

................................................................................................................................ .....

................................................................................................................................ .....
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اأ�شعار ال�شرتاك بالكتالوج

- الإعالنات بالكتال�ج الر�صمى للمعر�س قا�صرة فقط على العار�صني , ومت اإعدادها كمر�صد للزوار ومرجع هام  
   للزوار والعار�صني اأثناء وبعد احلدث .

- اإن ن�صر اإعالنكم هام جدا لإبراز منتجاتكم واإبراز اأهمية م�صاركتكم فى هذا احلدث الهام .
- يتم طباعة 5000 " خم�صة اآلف ن�صخة " تك�ن متاحة اأمام الزوار والعار�صني .

. )  psd - pdf ( يتم قب�ل الإعالنات ب�صيغة -
- مقا�س الكتال�ج )                                     ( .

ميكنكم التاأ�شري اأمام امل�شاحة الراغبني فى ال�شرتاك بها :

التاأ�شريال�شعرامل�شاحة

...................................6000الغالف الأخري

...................................4000باطن الغالف المامى

...................................4000باطن الغالف اخللفى

...................................2800�شفحة داخلية

وتف�شلوا بقبول وافر التحية,, 
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الراعى البالتينى مميزات الرعاية ملعر�س اأجرى بيزن�س 
70.000جنية 

م�شرى

الراعى الذهبى 
50.000جنية 

م�شرى

الراعى الف�شى 
جنية   30.000

م�شرى
اأكرث من راعي الدعاية الدولية

و�صع ل�ج� ال�صركة الراعية على م�قع املعر�س الر�صمى على النرتنت مع 
√√√رابط مل�قع ال�صركة الراعية

√√√و�صع ل�ج� ال�صركة الراعية على ر�صائل الأخبار اخلا�صة باملعر�س

و�صع ل�ج� ال�صركة الراعية على الب��صرتات اخلا�صة باملعر�س عند 
√ال�صرتاك فى املعار�س اخلارجية للرتويج للمعر�س .

الدعاية املحلية

و�صع ا�صم ول�ج� ال�صركة الراعية فى جميع اعالنات املعر�س فى ال�صحف 
√√√واملجالت املحلية امل�صرتك بها املعر�س

√و�صع ل�ج� ال�صركة الراعية على اليافطات اخلارجية للمعر�س

املطبوعات الر�شمية

و�صع ا�صم ول�ج� ال�صركة الراعية على الربو�ص�رات اخلا�صة بالرتويج 
√√√للمعر�س )5.000ن�صخة (

و�صع ا�صم ول�ج� ال�صركة الراعية على الدع�ة اخلا�صة باملعر�س 
√√√)15.000ن�صخة (

�صفحة اعالنية على الغالف اخللفى للكتال�ج الر�صمى للمعر�س )2000 
√ن�صخة (

�صفحة اعالنية فى ال�صفحة الوىل للكتال�ج الر�صمى للمعر�س )2000 
√ن�صخة (

�صفحة اعالنية فى بطن الغالف اخللفى او ال�صفحة الخرية للكتال�ج 
√الر�صمى للمعر�س )2000ن�صخة (

قبل وخالل فرتة املعر�س

√√√مميزعام�د دعاية خارج املدخل الرئي�صى لقاعة امل�ؤمترات

√√√بانر دعايا معلق فى منطقة ت�صجيل العار�صني

√√عدد 2 بانر دعايا ار�صى فى املدخل الرئي�صى للمعر�س

√عدد 6 اعالم على الب�ابات اخلارجية للمعر�س

√عدد 2 اعالم على الب�ابات اخلارجية للمعر�س
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