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 الزمالء األعزاء,
 

ي أن 
كة يرسن  ي تها أنشمنذ .  2018لعام اقدم لكم برنامج نشاطات الغرفة العربية اإليطالية المشتر

من العديد من  بتشجيع، و 2015أيلول  ف 
ي والمؤسسات اإليطالية، ممثلي   عن ، و لصناعيي   ا

ى ،  العربية  بدعم من أهم المجموعات التجارية والمؤسساتو النظام المرصف  من و الكتر
ي روما أ لبعثاتوا ية العربيةغرف التجار الاتحاد  و جامعة الدول العربية 

، مع ت ايطاليا بي    صبحت الغرفة أداة وصلالعربية ف  ي  وطيد والعالم العرنر
كةالعالقات التجارية واالقتصادية والثقافية  . المشتر   

م دعم المشاري    ع وعمليات مهمةولتنفيذ مثل هذه ال االنفتاح نحو أسواق جديدة؛ وتعزيز تنمية األنشطة المالية والتجارية؛ وتعزيز ، نعتر 
كات اإليطالية والعربية ورجال األعمال . االستثمارات، وتعزيز التفاهم المتبادل بي   الرسر   

ي هذا السياق 
كات رائدة من خاللهوضعنا جدوال كثيفا من المبادرات وف   لقاءات  2018ل عام طواغرفة نظم الت. وسوف حيث تكون الرسر

ي المعارض وانشطة ترويجية. وستكون هناك أيضا فرص للتواصل  عىل هامشها ستنظم وحلقات دراسية ومؤتمرات تدريبية 
بعثات ومشاركة ف 

 دىمنتسيكون  الحدث الرائد للسنة الجديدة اما والتحليل المتعمق، بهدف استكشاف أهم الفرص التجارية وتعزيز المعرفة المتبادلة. و 
ي اإليطالي  االعمال  ي العرنر

ين االولف  ي روما  و  2018  ترسر
، وسيجمع بي   المؤسسات ورجال األعمال وصانعي الرأي 2018الذي سيعقد ف 
اتيجيات األكتر فعالية  . بنجاح واعتمادها  لنهجها لمناقشة أحدث اتجاهات السوق واالستر  

ي الصفحات التالية سوف تجد
ي تروج لها االمزيد من التفاصيل حو  ونف  لغرفة ل األحداث المجدولة، فضال عن الفرص لرعاية المبادرات التر

كة كةاء جز  ا و التجارية لتصبح مفرصة فريدة لتعزيز عالمتكانها  . العربية اإليطالية المشتر . من شبكة الغرفة العربية اإليطالية المشتر  

ي 
الطيبة.  مع تحيانر  
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ويجية  العروض التر

كة  ي تواصل الغرفة العربية اإليطالية المشتر
ي من 2018ابتداء من كانون الثان 

ي اطلقت العام الماض  ويجية التر
, خطة االعمال التر

ي مختلف المدن اإليطالية . 
و  وفلورانسا وبولونيا وباري  سي خالل حمالت ترويجية مؤسسية ف  ي دور روما أبعد تريفت  

 انكونا , نر
مو وتورينو. كالياري , نابولي , بالت   

يا وغرف ان العروض ستكون بشكل عام   ي  . ستنظم مع الدعم القيم التحاد الغرف كونفيندوستر
مقتبسة من العام الماض 

كا  كة  ء الغرفة التجارة المحلية بالتعاون مع شر ي و سيمست. ان الهدف من الجولة و العربية اإليطالية المشتر
من بينهم ساشر

ويجية هو تزويد المشاركي    ي تمثلها لمحة عامة عن خصائص األسواق العربية بالتر باإلضافة ال عرض عن والفرص التجارية التر
كات المشاركة ستحصل عىل  شطة واهداف الغرفةوأنالخدمات المقدمة  ي يمكنهشاملة  رؤية. ان الشر مواجهتها  ا عن القضايا التر

ي وسيمست و بنوك ومكاتب خالل االنفتاح عىل األسواق األجنبية
كما يمكن ان   . قانونية بفضل دعم ورعاية مؤسسات مثل ساشر

هداف جغرافية لمساهمي   الذين يريدون ان يدعموا جزء او اكتر من مراحل الحدث وذلك ألل تكون تلك العروض فرصة عظيمة
. او مواضيعية  

 

 الندوات التدريبية

كة لتنظيم سلسلة من الدورات  ي ذكرناها تخطط الغرفة العربية اإليطالية المشتر وي    ج التر
التدريبية . ان ال جانب أنشطة التر

ي تهم أعضاء الغرفة واألعضاء المحتملي    ي قطاعات او دول هكذا لقاءات مواضيعية تهدف ال مناقشة القضايا الرئيسية التر
ف 

ها. ستنفذ هذه الحلقات بمشاركة ا معينة او حتر له صلة بقضايا متشعبة مثل التمويل االسالمي , واالعمال التجارية وغت 
ها. الجامعات و مراكز األ  ي , اياي, س.ر.م وغت  ي المستقبل ستعقد بحاث مثل ايست 

نت وذلك منصة عىل اال  ندوات عت   ف  نتر
ي 
ي فيما يخص الموضوعات المتعلقة باالقتصاد وثقافة االعمال ف  اك جمهور أوسع حتر من الجانب العرن  . سوف ايطاليا الشر

ي تحقيق الحدث  ها بربط اسم بةية منظمات او مؤسسات راغتنظم  الحلقات  التدريبية بدعم مؤسسة واحدة او اكتر او برعا
ف 

 المذكور. 

 الندوات العلمية

كة  تنظم الغرفة العربية اإليطالية س ي جنوى ندوة حول   دو بالتعاون مع جمعية جيو المشتر
كارلي والمعهد اإليطالي للتكنولوجيا ف 

تبة عىل األبحاث العلمية ولضمان االتفاقيات التجاريةتسهيل ل نقل التكنولوجيا واالثار المتر  

 .SPIN-OFF 
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ي إيطاليا 
  إقامة أنشطة اعمال ف 

كاء الغرفة المحليي   جولة من  اللقاءات بالتعاون مع إقامة  أيضا  من المقرر  المراحل  ال تزال . شغرفة التجارة الخارجية ايتو شر
نامج األول من  ي الكويت هي  قيد التطوير , و الت 

الغرض من تلك اللقاءات   ان. وتونس األردن والسعوديةو مرص  و قطر و مقررة ف 
ي و  , من ناحية  مزدوج  ترويج  ي ومن ناحية ,  ها طتتقديم خدماتها وانشنافذة للغرفة حيث ستستطيع من خاللها  تمثلتدريت 

غت  فرصة كما انها تمثل    .  االعمال التجاريةوعادات   واني   تنظيم المشاري    ع وقو فرصة لتعميق مواضيع ثقافة ال أخرى ستتيح
ي تلك األسواق او الر 

ي الظهور ف 
كات الراغبة ف  وي    ج للشر ي إعادة تأكيد وجودها عىل الفور. اعادية للتر

غبة ف   

  

2018منتدى   

ين األول   ي تشر
كة والذي سيعقد ف  ي جدول أنشطة الغرفة العربية اإليطالية المشتر

ي روما . اصبح  2018انه الحدث الرئيسي ف 
ف 

ي اإليطالي المنتد ي ى االقتصادي العرن 
ي   وصناع الراي يحدثا سنويا حيث يمكن المهن,  2017من بعد نجاح النسخة األول ف 

ي النسخة القادمة سيتم اعتماد وأصحاب المصالح تلبية ومواجهة اتجاهات السوق الجديدة و 
اتيجيات األكتر فعالية. ف  االستر

كاتو  , تقسيم المنتدى ال يومي    ة  سيكون للشر ي فرصة   الحاض  ي حلقات العمل القطاعية التر
ة للتواصل بفضل المشاركة  ف  كبت 

 تنظم خالل الحدث. 

 

تجاريةبعثات   

كة بعثات تجارية خالل سنة  وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرائدة  2018ستنظم الغرفة العربية اإليطالية المشتر

 
كز دور س ي تلك البعثات, عىل اجراء المتابعة  ها يتر

اك أعضائها ف  االستفادة من  لوفود المشاركةلاتاحة الفرصة  فضال عنواشر
 خالل إجراءات ملموسة. 

ي  ي إيطاليا والعالم العرب 
ي المعارض التجارية ف 

 المشاركة ف 

ي تنظمها المؤسسات ذات المرجعية  , عىل غرار البعثات التجارية ي المعارض التجارية التر
م الغرفة المشاركة ف  بصفة رئيسية , تعتر 

ي  ي  ستساعدهمو  أعضائها لالنضمام  كما ستدعو   , ايتسر خالل الحدث .  بنوها عىل متابعة وتوطيد العالقات التر  

كات  ي المعارضهذه الخدمة متاحة للشر
ي تريد المشاركة ف  ي الدول اإليطالية التر

ي السوق  و  لعربيةا ف 
كات العربية المهتمة ف  الشر

 .  اإليطالي

وي    ج  نشاطات أخرى تتعلق باالتصاالت والتر

ي الغرفة خالل عام 
وأيضا مع إيالء اهتمام خاص لموقع الغرفة ومواقع التواصل االجتماعي  2018سيتم تعزيز أنشطة االتصال ف 

ها. ستستخدم هذه ا نت وغت  وي    ج وتوسيع شبكة الغرفة وتسليط الضوء عىل جميع المبادرات  تلقنواالندوات عت  االنتر للتر
كاء محت . والوصول ال شر    ملي  
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ي  ي  ستساعدهمو  أعضائها لالنضمام  كما ستدعو   , ايتسر خالل الحدث .  بنوها عىل متابعة وتوطيد العالقات التر  

كات  ي المعارضهذه الخدمة متاحة للشر
ي تريد المشاركة ف  ي الدول اإليطالية التر

ي السوق  و  لعربيةا ف 
كات العربية المهتمة ف  الشر

 .  اإليطالي

وي    ج  نشاطات أخرى تتعلق باالتصاالت والتر

ي الغرفة خالل عام 
وأيضا مع إيالء اهتمام خاص لموقع الغرفة ومواقع التواصل االجتماعي  2018سيتم تعزيز أنشطة االتصال ف 

ها. ستستخدم هذه ا نت وغت  وي    ج وتوسيع شبكة الغرفة وتسليط الضوء عىل جميع المبادرات  تلقنواالندوات عت  االنتر للتر
كاء محت . والوصول ال شر    ملي  
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ي إيطاليا 
  إقامة أنشطة اعمال ف 

كاء الغرفة المحليي   جولة من  اللقاءات بالتعاون مع إقامة  أيضا  من المقرر  المراحل  ال تزال . شغرفة التجارة الخارجية ايتو شر
نامج األول من  ي الكويت هي  قيد التطوير , و الت 

الغرض من تلك اللقاءات   ان. وتونس األردن والسعوديةو مرص  و قطر و مقررة ف 
ي و  , من ناحية  مزدوج  ترويج  ي ومن ناحية ,  ها طتتقديم خدماتها وانشنافذة للغرفة حيث ستستطيع من خاللها  تمثلتدريت 

غت  فرصة كما انها تمثل    .  االعمال التجاريةوعادات   واني   تنظيم المشاري    ع وقو فرصة لتعميق مواضيع ثقافة ال أخرى ستتيح
ي تلك األسواق او الر 

ي الظهور ف 
كات الراغبة ف  وي    ج للشر ي إعادة تأكيد وجودها عىل الفور. اعادية للتر

غبة ف   

  

2018منتدى   

ين األول   ي تشر
كة والذي سيعقد ف  ي جدول أنشطة الغرفة العربية اإليطالية المشتر

ي روما . اصبح  2018انه الحدث الرئيسي ف 
ف 

ي اإليطالي المنتد ي ى االقتصادي العرن 
ي   وصناع الراي يحدثا سنويا حيث يمكن المهن,  2017من بعد نجاح النسخة األول ف 

ي النسخة القادمة سيتم اعتماد وأصحاب المصالح تلبية ومواجهة اتجاهات السوق الجديدة و 
اتيجيات األكتر فعالية. ف  االستر

كاتو  , تقسيم المنتدى ال يومي    ة  سيكون للشر ي فرصة   الحاض  ي حلقات العمل القطاعية التر
ة للتواصل بفضل المشاركة  ف  كبت 

 تنظم خالل الحدث. 

 

تجاريةبعثات   

كة بعثات تجارية خالل سنة  وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرائدة  2018ستنظم الغرفة العربية اإليطالية المشتر

 
كز دور س ي تلك البعثات, عىل اجراء المتابعة  ها يتر

اك أعضائها ف  االستفادة من  لوفود المشاركةلاتاحة الفرصة  فضال عنواشر
 خالل إجراءات ملموسة. 

ي  ي إيطاليا والعالم العرب 
ي المعارض التجارية ف 

 المشاركة ف 

ي تنظمها المؤسسات ذات المرجعية  , عىل غرار البعثات التجارية ي المعارض التجارية التر
م الغرفة المشاركة ف  بصفة رئيسية , تعتر 

ي  ي  ستساعدهمو  أعضائها لالنضمام  كما ستدعو   , ايتسر خالل الحدث .  بنوها عىل متابعة وتوطيد العالقات التر  

كات  ي المعارضهذه الخدمة متاحة للشر
ي تريد المشاركة ف  ي الدول اإليطالية التر

ي السوق  و  لعربيةا ف 
كات العربية المهتمة ف  الشر

 .  اإليطالي

وي    ج  نشاطات أخرى تتعلق باالتصاالت والتر

ي الغرفة خالل عام 
وأيضا مع إيالء اهتمام خاص لموقع الغرفة ومواقع التواصل االجتماعي  2018سيتم تعزيز أنشطة االتصال ف 

ها. ستستخدم هذه ا نت وغت  وي    ج وتوسيع شبكة الغرفة وتسليط الضوء عىل جميع المبادرات  تلقنواالندوات عت  االنتر للتر
كاء محت . والوصول ال شر    ملي  
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غبة ف   
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ين األول   ي تشر
كة والذي سيعقد ف  ي جدول أنشطة الغرفة العربية اإليطالية المشتر

ي روما . اصبح  2018انه الحدث الرئيسي ف 
ف 
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كز دور س ي تلك البعثات, عىل اجراء المتابعة  ها يتر

اك أعضائها ف  االستفادة من  لوفود المشاركةلاتاحة الفرصة  فضال عنواشر
 خالل إجراءات ملموسة. 

ي  ي إيطاليا والعالم العرب 
ي المعارض التجارية ف 

 المشاركة ف 

ي تنظمها المؤسسات ذات المرجعية  , عىل غرار البعثات التجارية ي المعارض التجارية التر
م الغرفة المشاركة ف  بصفة رئيسية , تعتر 

ي  ي  ستساعدهمو  أعضائها لالنضمام  كما ستدعو   , ايتسر خالل الحدث .  بنوها عىل متابعة وتوطيد العالقات التر  

كات  ي المعارضهذه الخدمة متاحة للشر
ي تريد المشاركة ف  ي الدول اإليطالية التر

ي السوق  و  لعربيةا ف 
كات العربية المهتمة ف  الشر

 .  اإليطالي

وي    ج  نشاطات أخرى تتعلق باالتصاالت والتر

ي الغرفة خالل عام 
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ي إيطاليا 
  إقامة أنشطة اعمال ف 

كاء الغرفة المحليي   جولة من  اللقاءات بالتعاون مع إقامة  أيضا  من المقرر  المراحل  ال تزال . شغرفة التجارة الخارجية ايتو شر
نامج األول من  ي الكويت هي  قيد التطوير , و الت 

الغرض من تلك اللقاءات   ان. وتونس األردن والسعوديةو مرص  و قطر و مقررة ف 
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ي الظهور ف 
كات الراغبة ف  وي    ج للشر ي إعادة تأكيد وجودها عىل الفور. اعادية للتر

غبة ف   

  

2018منتدى   

ين األول   ي تشر
كة والذي سيعقد ف  ي جدول أنشطة الغرفة العربية اإليطالية المشتر

ي روما . اصبح  2018انه الحدث الرئيسي ف 
ف 

ي اإليطالي المنتد ي ى االقتصادي العرن 
ي   وصناع الراي يحدثا سنويا حيث يمكن المهن,  2017من بعد نجاح النسخة األول ف 

ي النسخة القادمة سيتم اعتماد وأصحاب المصالح تلبية ومواجهة اتجاهات السوق الجديدة و 
اتيجيات األكتر فعالية. ف  االستر

كاتو  , تقسيم المنتدى ال يومي    ة  سيكون للشر ي فرصة   الحاض  ي حلقات العمل القطاعية التر
ة للتواصل بفضل المشاركة  ف  كبت 

 تنظم خالل الحدث. 

 

تجاريةبعثات   

كة بعثات تجارية خالل سنة  وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرائدة  2018ستنظم الغرفة العربية اإليطالية المشتر

 
كز دور س ي تلك البعثات, عىل اجراء المتابعة  ها يتر

اك أعضائها ف  االستفادة من  لوفود المشاركةلاتاحة الفرصة  فضال عنواشر
 خالل إجراءات ملموسة. 

ي  ي إيطاليا والعالم العرب 
ي المعارض التجارية ف 

 المشاركة ف 

ي تنظمها المؤسسات ذات المرجعية  , عىل غرار البعثات التجارية ي المعارض التجارية التر
م الغرفة المشاركة ف  بصفة رئيسية , تعتر 

ي  ي  ستساعدهمو  أعضائها لالنضمام  كما ستدعو   , ايتسر خالل الحدث .  بنوها عىل متابعة وتوطيد العالقات التر  

كات  ي المعارضهذه الخدمة متاحة للشر
ي تريد المشاركة ف  ي الدول اإليطالية التر

ي السوق  و  لعربيةا ف 
كات العربية المهتمة ف  الشر

 .  اإليطالي

وي    ج  نشاطات أخرى تتعلق باالتصاالت والتر

ي الغرفة خالل عام 
وأيضا مع إيالء اهتمام خاص لموقع الغرفة ومواقع التواصل االجتماعي  2018سيتم تعزيز أنشطة االتصال ف 
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2018رزمة التقديمات للراعي                                                         

يك  نامجشر ي البر
يورو 50.000 – ف   

ي جميع 
ي رؤية شعاره، ف 

ي ذلك تلك المتعلقة بدورة ل التابعة االتصالمواد سيكون للراعي الحق ف 
ويجية امعاللغرفة، بما ف  رض البر

نامج، صفحة الويب ، شارة(  وحلقات التدريب )البر

المزايا التالية  تقديمكما سيتم   

للعام الحالي  الغرفةعضوية   

ويجية  مداخلة ي كل مرحلة من مراحل الحملة البر
كة ف  ممثل الشر  

كة مداخلة لممثل  ي الشر
  تي   تدريبي تي   ندو   ف 

ي إيطاليا
 ممارسة أنشطة األعمال ف 

ي مع إدراج  ىحرصية ألحدرعاية  ي العالم العربر
مراحل سلسلة األحداث ف   

نامج، صفحة الويب، شارة(، ي مواد االتصال )البر
 الشعار ف 

خالل الحدث، المداخلةإمكانية    

ين المحتملي    . إمكانية مقابلة المشبر  

ي اإليطالي 2018   منتدى األعمال العربر

ةمع تي   طاول ضيوف عىل كل منهما خالل حفل العشاء عشر  

كة  خالل مراسم االفتتاح  مداخلة لممثل الشر  

كة  عضو خاص  حضور   ي جلسات العملللشر
ف   

كة عىل شارات الدخول، ي  وصفحات الويب المخصصة للمنتدى ملفوالحبال والالفتات وال وجود شعار الشر
يك ف  مع عبارة شر

نامج  البر

زي    ع المواد تو مكتب لعرض و إمكانية إنشاء   

ات   ي الملفإمكانية إدراج النشر
االعالنية للراعي ف   

إمكانية استخدام شعار الحدث    

كة جياك  موقع الغرفة العربية اإليطالية المشبر

کة عىل  وب   الموقعوجود شعار الشر شھرا 12لمدة  للغرفة اإللکبر  

Newsletter ة جياك  نشر

كة لمدة اوجود شعار  ة  12لشر غرفةخبارية األسبوعية للال اشهرا عىل النشر  

ة خالل  5إمكانية نشر  ي النشر
ي عشر مقاالت او إعالنات ف  شهرا اثن   

كة ين الذين أشارت إليهم الشر كاء المحتملي   او المشبر  اجتماعات مخصصة إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر



  
يورو 30.000 –بالتينوم   

ويجية  الحملة البر

ويجية الحرصية للسلع عىل الرعاية  مرحلتي   من الحملة البر  

نت،  نامج، صفحة عىل شبكة اإلنبر ي مواد االتصال )البر
كةلمداخلة و شارة( مع إدراج الشعار ف  ممثل الشر  

 الندوات التدريبية

ي الحرصية للسلع الرعایة 
ي تي   ندوتي   مختار  ف 

  مع إدراج الشعار ف 

نت، شارة(  نامج، صفحة اإلنبر  مواد االتصال )البر

كةممثل ل مداخلة الشر  

ي إيطاليا
 ممارسة أنشطة األعمال ف 

ي مع إدراج  ىرعاية حرصية ألحد ي العالم العربر
مراحل سلسلة األحداث ف   

نامج، صفحة الويب، شارة( ي مواد االتصال )البر
 الشعار ف 

مداخلة اثناء الحدثإمكانية ال    

ي  امكانية
ین المحتملي    اللقاءاتالمشارکة ف  مع المشبر  

ي اإليطالي 2018  منتدى األعمال العربر

ةطاولة ل العشاءخالل حفل  اشخاص  عشر  

كة  عضو خاصحضور  ي جلسات العمل للشر
ف   

كة عىل الالفتات والملف وصفحات الويب المخصصة للمنتدىوجود شعار   الشر  

إنشاء مكتب للعرض  وتوزي    ع الموادإمكانية   

ثإمكانية استخدام شعار الحد  

كة جياك  موقع الغرفة العربية االيطالية  المشبر

کة عىل  وب   الموقع وجود شعار الشر ي عشر لمدة  للغرفة  اإللکبر شھرا اثن   

Newsletter ة جياك  نشر

كة لمدة اوجود شعار  ي عشر لشر ة  اثن  ة للغرفخبارية األسبوعية ال اشهرا عىل النشر  

ي عشر شهراإمكانية نشر ثالث  ة خالل اثن  ي النشر
مقاالت او إعالنات ف   

  اجتماعات مخصصة

 إمكانية تنظيم بعض االجتماعات 

كة ين الذين أشارت إليهم الشر كاء المحتملي   او المشبر  المخصصة مع الشر

ي الغرفة لمدة سنة كام
  عضوية الغرفة الحصول عىل العضوية ف 



  
 

 

ي  يورو 20.000 – ذهنر  

ويجية   الحملة البر

ويجية   الرعاية الحرصية للسلع عىل مرحلتي   من الحملة البر

نت،  نامج، صفحة عىل شبكة اإلنبر ي مواد االتصال )البر
 مع إدراج الشعار ف 

 شارة( 

ي أو رعاية حرصية   
ويجية ف  مرحلة واحدة من الحملة البر  

نامج، صفحة الويب، شارة(  ي مواد االتصال )البر
 مع إدراج الشعار ف 

خالل الحدث مداخلةالوإمكانية   

  الندوات التدريبية

ي 
ي  ندوتي   مختارتي   مع إدراج الشعار ف 

 الرعایة الحرصية للسلع ف 

نت، شارة( نامج، صفحة اإلنبر  مواد االتصال )البر

ي مواد االتصالاو 
ي ندوة واحدة من اختيارك مع إدراج الشعار ف 

رعاية حرصية ف   

نامج، صفحة الويب، شارة(  )البر

وإمكانية المداخلة خالل الحدث   

ي اإليطالي 2018   منتدى األعمال العربر

ة اشخاص طاولة   العشاءخالل حفل لعشر  

كة عىل الالفتات والم للمنتدىوصفحات الويب المخصصة  لفوجود شعار الشر  

توزي    ع المواد مكتب للعرض و إمكانية إنشاء   

شعار الحدثإمكانية استخدام    

كة جياك  موقع  الغرفة العربية اإليطالية  المشبر

کة عىل  وب  موقع وجود شعار الشر ي عشر لمدة للغرفة  اإللکبر شھرا اثن   

 اجتماعات مخصصة

 إمكانية تنظيم بعض االجتماعات

كة ين الذين أشارت إليهم الشر كاء المحتملي   اوالمشبر  المخصصة مع الشر

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة 
الحصول عىل العضوية ف   



  
 

 

ي 
يورو 10.000 – فض   

 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية  

ويجية   الرعاية الحرصية للسلع  عىل مرحلتي   من الحملة البر

نت،  نامج، صفحة عىل شبكة اإلنبر ي مواد االتصال )البر
 مع إدراج الشعار ف 

  شارة( 

ي مواد او 
ي ندوتي   من اختيارك مع إدراج الشعار ف 

االتصالرعاية حرصية ف   

نامج، صفحة الويب، شارة(  )البر

ي اإليطالي 2018   منتدى األعمال العربر

ة اشخاص طاولة ل العشاءخالل حفل عشر  

كة عىل الالفتات والم وصفحات الويب المخصصة لف وجود شعار الشر  

 للمنتدى 

 إمكانية استخدام شعار الحدث

كة جياك  موقع  الغرفة العربية اإليطالية المشبر

کة عىل  وب   الموقعوجود شعار الشر ي عشر لمدة  للغرفة  اإللکبر شھرااثن   

 اجتماعات مخصصة

 إمكانية تنظيم بعض االجتماعات 

كاء المحتملي    كةاو المخصصة مع الشر ين الذين أشارت إليهم الشر المشبر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

يورو 5.000 -برونز   
 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية 

نامج، صفحة ويب، شارة(للسلع  الحرصية الرعاية  ي مواد االتصال )البر
من حملة ترويجية أو ندوة من اختيارك مع إدراج الشعار ف   

ي اإليطالي 2018   منتدى  االعمال العربر
كة عىل   وصفحة الويب لهذا الحدث لفموال، الالفتات وجود شعار الشر  

 إمكانية استخدام شعار الحدث 
 موقع جياك 

کة عىل   وب   الموقعوجود شعار الشر أشھرستة لمدة للغرفة  اإللکبر  
 اجتماعات مخصصة

كاء المحتملي    ين الذين  او ومن بي   المزايا المتاحة للجهة الراعية إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر المشبر
كةأشا رت إليهم الشر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 

 

 

 

  
 

 

يورو 5.000 -برونز   
 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية 

نامج، صفحة ويب، شارة(للسلع  الحرصية الرعاية  ي مواد االتصال )البر
من حملة ترويجية أو ندوة من اختيارك مع إدراج الشعار ف   

ي اإليطالي 2018   منتدى  االعمال العربر
كة عىل   وصفحة الويب لهذا الحدث لفموال، الالفتات وجود شعار الشر  

 إمكانية استخدام شعار الحدث 
 موقع جياك 

کة عىل   وب   الموقعوجود شعار الشر أشھرستة لمدة للغرفة  اإللکبر  
 اجتماعات مخصصة

كاء المحتملي    ين الذين  او ومن بي   المزايا المتاحة للجهة الراعية إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر المشبر
كةأشا رت إليهم الشر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 

 

 

 

  
 

 

يورو 5.000 -برونز   
 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية 

نامج، صفحة ويب، شارة(للسلع  الحرصية الرعاية  ي مواد االتصال )البر
من حملة ترويجية أو ندوة من اختيارك مع إدراج الشعار ف   

ي اإليطالي 2018   منتدى  االعمال العربر
كة عىل   وصفحة الويب لهذا الحدث لفموال، الالفتات وجود شعار الشر  

 إمكانية استخدام شعار الحدث 
 موقع جياك 

کة عىل   وب   الموقعوجود شعار الشر أشھرستة لمدة للغرفة  اإللکبر  
 اجتماعات مخصصة

كاء المحتملي    ين الذين  او ومن بي   المزايا المتاحة للجهة الراعية إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر المشبر
كةأشا رت إليهم الشر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 

 

 

 

  
 

 

يورو 5.000 -برونز   
 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية 

نامج، صفحة ويب، شارة(للسلع  الحرصية الرعاية  ي مواد االتصال )البر
من حملة ترويجية أو ندوة من اختيارك مع إدراج الشعار ف   

ي اإليطالي 2018   منتدى  االعمال العربر
كة عىل   وصفحة الويب لهذا الحدث لفموال، الالفتات وجود شعار الشر  

 إمكانية استخدام شعار الحدث 
 موقع جياك 

کة عىل   وب   الموقعوجود شعار الشر أشھرستة لمدة للغرفة  اإللکبر  
 اجتماعات مخصصة

كاء المحتملي    ين الذين  او ومن بي   المزايا المتاحة للجهة الراعية إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر المشبر
كةأشا رت إليهم الشر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 

 

 

 

  
 

 

يورو 5.000 -برونز   
 الجوالت التدريبية / الندوات التدريبية 

نامج، صفحة ويب، شارة(للسلع  الحرصية الرعاية  ي مواد االتصال )البر
من حملة ترويجية أو ندوة من اختيارك مع إدراج الشعار ف   

ي اإليطالي 2018   منتدى  االعمال العربر
كة عىل   وصفحة الويب لهذا الحدث لفموال، الالفتات وجود شعار الشر  

 إمكانية استخدام شعار الحدث 
 موقع جياك 

کة عىل   وب   الموقعوجود شعار الشر أشھرستة لمدة للغرفة  اإللکبر  
 اجتماعات مخصصة

كاء المحتملي    ين الذين  او ومن بي   المزايا المتاحة للجهة الراعية إمكانية تنظيم بعض االجتماعات المخصصة مع الشر المشبر
كةأشا رت إليهم الشر  

 عضوية الغرفة

ي الغرفة لمدة سنة كاملة. 
 الحصول عىل العضوية ف 
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