الـمـلـتـقـى السـنـوي التـاسـع لـرؤسـاء وحـدات اإلمـتـثال لمـكافـحة غسـل األمـوال وتــمويـل اإلرهـاب
في المـصـارف والـمـؤسسـات المـاليـة العـربـيـة
 4- 3تشرين األول/أكتوبر 1029

فندق فينيسيا

بيروت – الجمهورية اللبنانية

مزايا الرعاية الذهبية
-

وضع شعار المؤسسة الراعية على ) ،(Bannerالمتواجدة في القاعة الرئيسية للملتقى وعلى اليافطات  Roll Upsالخاصة بالرعاة.

-

تخصيص مساحة  3x4ستاند في قاعة المعرض المصاحب للملتقى حيث يمكن لمؤسستكم الكريمة عرض وتوزيع المادة االعالمية
واالعالنية التي تراها مناسبة.

-

توزيع منشوراتكم داخل قاعة انعقاد الملتقى او في المعرض المرافق.

-

مشاركة مجانية لـغاية  5أشخاص من كبار ممثلي المؤسسة الراعية أو كبار عمالئها لحضور أعمال الملتقى.

-

يحق للمؤسسة الراعية المشاركة في جلسة نقاش عن طريق تسمية خبير من اإلدارات العليا وذلك بالتنسيق والموافقة من قبل اتحاد
المصارف العربية.

-

وضع شعار المؤسسة الراعية على موقع إتحاد المصارف العربية  www.uabonline.orgفي الصفحة الخاصة بالملتقى.

-

تغطية شاملة عن مشاركة ومساهمة المؤسسة الراعية في نشاطات الملتقى في العدد الخاص من مجلة إتحاد المصارف العربية الذي سيصدر
بعد إنتهاء فعاليات الملتقى ،باإلضافة إلى صفحتين إعالن ملونة.

قيمة الرعاية)$200000( :
___________________________
معلومات عن المؤسسة
اسم المؤسسة :

----------------------------------

الدولة------------------------------------ :

رقم الهاتف  /الفاكس:

----------------------------------

البريد اإللكتروني---------------------------- :

إسم المسؤول:

----------------------------------

الرتبة--------------------------------------- :

التوقيع :

----------------------------------

التاريخ------------------------------------- :

يرجى تعبئة هذه اإلستمارة وإعادة إرسالها على البريد اإللكتروني التاليpr@uabonline.org :

الـمـلـتـقـى السـنـوي التـاسـع لـرؤسـاء وحـدات اإلمـتـثال لمـكافـحة غسـل األمـوال وتــمويـل اإلرهـاب
في المـصـارف والـمـؤسسـات المـاليـة العـربـيـة
 4- 3تشرين األول/أكتوبر 1029

فندق فينيسيا

بيروت – الجمهورية اللبنانية

مزايا الرعاية الفضية
-

وضع شعار المؤسسة الراعية على ) ،(Bannerالمتواجدة في القاعة الرئيسية للملتقى وعلى اليافطات  Roll Upsالخاصة بالرعاة.

-

تخصيص مساحة  3X3ستاند في قاعة المعرض المصاحب للملتقى حيث يمكن لمؤسستكم الكريمة عرض وتوزيع المادة االعالمية
واالعالنية التي تراها مناسبة.

-

مشاركة مجانية لـغاية  3أشخاص من كبار ممثلي المؤسسة الراعية أو كبار عمالئها لحضور أعمال الملتقى.

-

وضع شعار المؤسسة الراعية على موقع إتحاد المصارف العربية  www.uabonline.orgفي الصفحة الخاصة بالملتقى.

-

تغطية شاملة عن مشاركة ومساهمة المؤسسة الراعية في نشاطات الملتقى في العدد الخاص من مجلة إتحاد المصارف العربية الذي سيصدر
بعد إنتهاء فعاليات الملتقى ،باإلضافة إلى صفحة إعالن ملونة.

قيمة الرعاية )$7.500( :
___________________________
معلومات عن المؤسسة
اسم المؤسسة :

----------------------------------

الدولة------------------------------------ :

رقم الهاتف  /الفاكس:

----------------------------------

البريد اإللكتروني---------------------------- :

إسم المسؤول:

----------------------------------

الرتبة--------------------------------------- :

التوقيع :

----------------------------------

التاريخ------------------------------------- :

يرجى تعبئة هذه اإلستمارة وإعادة إرسالها على البريد اإللكتروني التاليpr@uabonline.org :

