
 تفاصيل الرعاية

لترك انطباع قوي فً السوق الذي تستهدفه   0202اغتنم الفرصة لرعاٌة مشاركة العراق فً معرض اكسبو دبً 

مما ٌفتح امامك ابواب التمٌز التً تجمعك مع النخبة من صناع القرار ورجال االعمال والمهتمٌن من اجل ابراز 

عالمتك التجارٌة وتوسٌع نطاق ظهورها من خالل مجموعة من حمالت التسوٌق الشاملة وفرص التروٌج للعالمة 

التجارٌة فً اكبر ملتقى تجاري واقتصادي ٌشهده الشرق االوسط من حٌث حجم المشاركات الدولٌة وعدد 

 والزوار.

 0202فرص الرعايت يف معرض اكسبو دبي 
  020/212/2 ـــ 02022/2202للفرتة من 

   شكر  في  الحفل الرسمي الخاص  باليوم الوطني العراقي    

 ادراج شعار الراعي في جميع االعالنات الخاصة بالمعرض 

 وعمى الشاشة الخاصة بقاعة االحتفاالت
  

اجتماعات  5 اجتماعات 2   امكانية حجز قاعة االجتماعات الخاصة بالجناح العراقي   

 مجاناً لعقد اللقاءات واقامة المؤتمرات الصحفية
اجتماعات  3  

 امتيازات الراعي
 الماسية 

$500.000 

 الذهبية
$350.000 

 الفضية
$200.000 

3 1 
وضع في ت(   Roll upستاند اعالني لمشركة الراعية )

اروقة  المسرح المخصص إلقامة الفعاليات التابع لمجناح 
 العراقي )يزود تصميم االعالن من قبل الراعي(

2 

وضع في ت(   Roll upستاند اعالني لمشركة الراعية ) 2
اروقة  قاعة االجتماعات المخصصة لعقد المقاءات لمجناح 

 العراقي )يزود تصميم االعالن من قبل الراعي(
1 3 

اجراء مقابمة تمفزيونية مجانية لمشركة الراعية مقابل رعايتها 
 لمجناح العراقي مع احدى القنوات الفضائية المعتمدة 

   

صفحة دعائية ممونة في دليل مشاركة العراق الورقي          1 2 3
 )ويزود االعالن من قبل الراعي( 

يخصص موقع لكبار مسؤولي شركتكم  في احتفال اليوم 
الوطني العراقي وفي جميع الفعاليات التي ستقام عمى 

 .            هامش المعرض وفي الصفوف االمامية

1 2 3 

 

فعالٌات 5 فعاليات  2   امكانية اقامة ندوة او فعالية على المسرح المخصص  

 للجناح العراقي مجاناً إلبراز نشاط الشركة الراعية 
فعالٌات 3   



نشر اعالن مرئي عمى جميع الشاشات الكبيرة التابعة لمجناح 
ثواني طيمة ايام المعرض وفي اوقات الذروة         11العراقي بواقع 

 )يزود االعالن من قبل الراعي(          

اعالن في اليوم  01

 الواحد

 

اعالن في اليوم  41

 الواحد

 

اعالن في اليوم  21

 الواحد

وضع اعالن لمشركة الراعية في موقع التواصل االجتماعي الخاص  اشهر 3 اشهر 4 اشهر  0
بشركتنا لتغطية مشاركة العراق في فعاليات المعرض )يزود االعالن 

 من قبل الراعي (.          

     www.fairs.iq 

iraqifairs@gmail.com 

 الماسية  امتيازات الراعي
$500.000 

 الذهبية
$350.000 

 الفضية
$200.000 

تثبيت شعار الراعي عمى بطاقات الدعوات الخاصة لحضور  حفل   
 االفتتاح وحفل اقامة اليوم الوطني العراقي

 

 تقديم شكر مع تكريم الراعي  بدرع تذكاري مع شهادة تقديرية  

 لمشاركتهم المتميزة في المعرض 

 

+ 9647804821297  

تثبيت شعار الراعي عمى جميع المستمزمات التجارية والمكتبية 
 )تزود المواد الدعائية من من قبل الراعي(الخاصة بقاعات االجتماع 

   

+ 9647725500514 

تخصيص ايام في غرفة السرد القصصي لعرض نشاط الشركة  1 3
الراعية بشكل قصة يتم سردها من قبل حكواتي مختص مع تقديم 

 وجبة طعام  

5 


