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تنظيم:استضافة:



01
 خيارات

الشراكة



الشراكة 
الذهبية:

المؤتمر
جلستان عامتان

1 جلسة نقاشية حول الحلول
 1 فيديو لجلسة نقاشية حول الحلول )3 دقائق( مقدم من الشركة

الدعوات الخاصة بالمؤتمر

إكسبو
*TBC)2 تخصيص مساحة بالمعرض )32/30 م

8 تصاريح للعارضين

 وضع الشعار على الهامش السفلي للصفحة الرئيسية 
وضع الشعار والوصف والرابط في القسم الخاص بالشركاء عبر الموقع اإللكتروني

 تحديث صحفي اسبوعي مسجل للمؤسسة
)في األسابيع األخيرة من انطالق الحدث(

اإلشارة إلى المؤسسة في البيانات الصحفية الصادرة حول الفعالية 
)تلك المقررة بعد تأكيد المشاركة(

 وضع العالمة التجارية على الموقع اإللكتروني
)مستوى الرؤية األعلى في صفحة الشريك(

بث الجلسات الخاصة بعالمتك التجارية في جميع أنحاء العالم عبر منصة غدًا 

أعلى مستوى من الوضوح في رسائل البريد اإللكتروني الحصرية للشركاء 
وضع الشعار على الهامش السفلي لرسائل البريد اإللكتروني

اإلعالنات الخاصة باتفاقيات التعاون المشترك
إعادة التغريد واإلشارة إلى شركتك عبر وسائل التواصل االجتماعي
إمكانية مشاركة فيديو الخاص بكم قبل الحدث )مقدم من الشركة(

صحافةالرؤية )الفئة األعلى(

منصة

 Smartcityexpodoha.com الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني 

وسائل التواصل االجتماعي

الالفتات

250,000 ر.قالتكلفة

Tomorrow. City

وضع شعار على دليل الزائر وفي مخطط المساحة المخصصة للعارضين
وضع الشعار على الالفتات الثابتة واإلعالنات الديناميكية )المستوى األول(

وضع الشعار على الشاشات المؤقتة بين جلسات المؤتمر )جميع الغرف(

وصول شامل لمنصة األعمال التجارية التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

5 دعوات للشخصيات المهمة أو العمالء المحتملين للوصول إلى منصة األعمال التجارية 
التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

الشبكات

www.tomorrow.city.com



125,000 ر.قالتكلفة

الشراكة 
الفضية:

المؤتمر
1 الجلسة العامة	 
1 جلسة محادثات حول الحلول	 
 1 فيديو لجلسة نقاشية حول الحلول )3 دقائق( مقدم من الشركة	 

الظهور على الدعوات الخاصة بالمؤتمر

إكسبو
*TBC)2 تخصيص مساحة بالمعرض )18/16 م

6 تصاريح للعارضين

 تحديث صحفي اسبوعي مسجل للمؤسسة
)في األسابيع األخيرة من انطالق الحدث(

 وضع العالمة التجارية على الموقع اإللكتروني 
 )مستوى الرؤية األعلى في صفحة الشريك(

بث الجلسات الخاصة بعالمتك التجارية في جميع أنحاء العالم عبر منصة غدا

صحافة

Tomorrow. Cityمنصة

وضع الشعار على الهامش السفلي للصفحة الرئيسية 
وضع الشعار والوصف والرابط في قسم الخاص بالشركاء على الموقع

التواجد في رسائل البريد اإللكتروني الحصرية للشركاء 
وضع الشعار على الهامش السفلي لرسائل البريد اإللكتروني

اإلعالنات الخاصة باتفاقيات التعاون المشترك
إعادة التغريد واإلشارات عبر وسائل التواصل االجتماعي

إمكانية مشاركة فيديو الشريك الخاص بك قبل الحدث )مقدم من الشركة(

الرؤية )الفئة األعلى(
 Smartcityexpodoha.com الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني 

وسائل التواصل االجتماعي

الالفتات
وضع شعار الشركة على دليل الزائر وفي مخطط المساحة المخصصة للعارضين

وضع الشعار على الالفتات الثابتة واإلعالنات الديناميكية )المستوى الثاني(

www.tomorrow.city.com

وصول شامل لمنصة األعمال التجارية التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

5 دعوات للشخصيات المهمة أو العمالء المحتملين للوصول إلى منصة األعمال التجارية 
التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

الشبكات



المؤتمر
1 جلسة محادثات حول الحلول	 
 1 فيديو لجلسة نقاشية حول الحلول )3 دقائق( مقدم من الشركة	 

الظهور على الدعوات الخاصة بالمؤتمر

إكسبو
*TBC)2 تخصيص منصة بالمعرض )12/14 م

4 تصاريح للعارضين

 تحديث صحفي اسبوعي مسجل للمؤسسة
)في األسابيع األخيرة من انطالق الحدث(

 وضع العالمة التجارية على الموقع اإللكتروني 
)مستوى الرؤية األعلى في صفحة الشريك(

بث الجلسات الخاصة بعالمتك التجارية في جميع أنحاء العالم عبر منصة

صحافة

Tomorrow. Cityمنصة

وضع الشعار على الهامش السفلي للصفحة الرئيسية 
وضع الشعار والوصف والرابط في قسم الخاص بالشركاء على الموقع

التواجد في رسائل البريد اإللكتروني الحصرية للشركاء 
وضع الشعار على الهامش السفلي لرسائل البريد اإللكتروني

اإلعالنات الخاصة باتفاقيات التعاون المشترك
إعادة التغريد واإلشارة إلى شركتك عبر وسائل التواصل االجتماعي 

إمكانية مشاركة فيديو الشريك الخاص بك قبل الحدث )مقدم من الشركة(

الرؤية )الفئة األعلى(
 Smartcityexpodoha.com الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني 

وسائل التواصل االجتماعي

الالفتات
وضع شعار الشركة على دليل الزائر وفي مخطط المساحة المخصصة للعارضين

وضع الشعار على الالفتات الثابتة واإلعالنات الديناميكية )المستوى الثالث(

www.tomorrow.city.com

75,000 ر.قالتكلفة

الشراكة 
البرونزية:

وصول شامل لمنصة األعمال التجارية التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

5 دعوات للشخصيات المهمة أو العمالء المحتملين للوصول إلى منصة األعمال التجارية 
التابعة لمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 

الشبكات



02
العارضون



استأجر مساحة وقم بتخصيص منصتك الخاصة

*غير شامل ضريبة القيمة المضافة

خيارات 
المعارض

ر.ق/متخصيص مساحة فقط 10502

 الظهور ضمن قائمة العارضين الخاصة بمعرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022.

 التواجد ضمن المخطط األساسي للعارضين في موقع المعرض

 وضع شعار الشركة على دعوات دخول المؤتمر

تصريحان 2 للعارضين )تشمل الدخول إلى المؤتمر(



03
 أنشطة
الرعاية



منطقة 
التسجيل

كن أول من يرحب بضيوفنا

كن أحد رعاة عملية التسجيل واحصل على ميزة الخطوة 
األولى، إذ سُيعرض شعار عالمتك التجارية لجميع المشاركين 

في الفعالية حتى وصولهم إلى مكان انعقاد المعرض
ستعرض عالمتك التجارية على:

تشمل التصاريح: تصاريح دخول المؤتمر و 8 تصاريح مخصصة للعارضين

نموذج االعتماد اإللكتروني للعارضين والحضور
الشارة الرقمية للحدث

مكتب االعتماد الموجود في المعرض 
الالفتات الموجودة في المعرض 

رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بعملية التسجيل 
معلومات مخطط المساحة المخصصة للعارضين على الموقع اإللكتروني

تقارير ما بعد الفعالية

ر.قالتكلفة 100,000



Germana.cruz@auditoire.com

+974 3153 4843

https://smartcityexpodoha.com/

 تواصل
معنا

البريد اإللكتروني:
تليفون:

الموقع االلكتروني:



https://smartcityexpodoha.com/


