
 

  

 
 الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربيمؤتمر ومعرض 

 "قوة اقتصادية غير مستغلة"
 (مؤتمر، ورشات عمل، معرض، عشاء جاال، احتفاالت)

 
 واسبوعان من ممارسة التعلم االلكتروني( 4141ديسمبر  41-41)ثالثة أيام 

 االمارات العربية المتحدة - دبي
 

 

 

الهوية االقتصادية لسيدات األعمال من خالل التخطيط  بناء قيمة

 االستراتيجي الناجح

 
 
 
 

الهوية االقتصادية تمكين 

 لسيدات األعمال

 

 
 
 
 
 
 

٪ من 04يزيد عن  نعمل على استغالل واالنتفاع مما
رأس مال استثمار األعمال في العالم العربي الذي 

 ...سيدات األعمال تملكه وتسيطر عليه 
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  المؤتمرقيمة 

 .المؤسسية الهويةلتطوير منتدى المكانة الصورة أفضل من  وتعزيز مميزة لن يفهم ويقدر أحد بناء قيمة

في العالم العربي يركز هذه المنتدى على التعريف وتطوير الهوية االقتصادية لسيدات األعمال 

  .واالستراتيجيات لبناء قيمة الهوية ومكانتها عالميا

  :يهدف هذه المنتدى إلى

 إنشاء منتديات اقتصادية تفاعلية  

   االقتصادي لسيدات األعمال في العالم العربي -استكشاف فرص االندماج االجتماعي  

   األعمال في العالم العربياستكشاف الفرص االقتصادية العالمية والمحلية لسيدات 

   تسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة  

  سوف يعلمك

  االقتصاد العالميفى تميز القوة 

  المجتمعى  -للدور المؤسسى اإلقتصادى الفرصة المتزايدة  

  ةكبيرذات آثار إيجابية على بناء الفرص الوامتالك هوية مميزة  بناء 

  وأكثر من ذلك 

هوية المسيى وعالقته فى بناء واضح لعملك مفهوم ن غيره هو أنك ستخرج منه بيختلف هذا المنتدى ع

ودورات وورش عمل الندوات من خالل على مدار العام  هيتم دعموالذى . اقتصادية مميزة في المجتمع

  .العربية في جميع أنحاء المنطقةمختلفة 

 الحدثجعل هذا ل للمشاركين ل كبيرة فرص تواصأضفنا الى فعاليات المؤتمر التعلم، إضافة الى تجارب 

  :تشمل، والتى تجربة فريدة من نوعها

  حفل استقبال 

  مؤتمر وورش العمل 

  معرض 

 حفل عشاء جاال مع توزيع الجوائز عن االنجازات واألعمال اإلنسانية. 

 حفل وداع 

الراعى كبيرة وأدوات لتعزيز صورة  متميزة قيمة  الراعيةالمختلفة للجهات  المؤتمرتوفر أنشطة 

  .نرجوا اإلطالع على األجزاء الخاصة بفرص الرعاية من هذا الكتيب – هوخيارات

  .يتم تغطية جميع أنشطة المنتدى من قبل وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية

  للمؤتمر  مجلس المحافظين

  .االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي تم تنظيم هذه المنتدى لوضع معايير صناعة الهوية

ضبط المعايير، يقوم المنتدى على إنشاء مجلس المحافظين يتألف من أعضاء من أبرز من أجل 

  .مجتمعات سيدات األعمال من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل أساسي على العالم العربي

 

  حفل االستقبال

لتقاء مع المشاركين لال لجميع المشاركينبحفل استقبال  المؤتمريبدأ 

إنها فرصة كبيرة للتعرف على . اآلخرين والمتحدثين والضيوف المدعوين

  .الجميع

 حفل عشاء جاال وتوزيع جوائز األعمال واألنشطة اإلنسانية   

الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي أن يحتفل بها تستحق 

الجوائز عن إنجازاتهم سيدات أعمال منح لحفل عشاء جاال خالل من 

  .عمالهم اإلنسانية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليااو

 .المشاركين وضيوف الشرف المدعوينجميع سيحضر هذا الحدث 

  وداعالحفل 

إال إذا  كامالكون ي، إال أن المنتدى لن "وداعا"ال نحب أن نقول  رغم أننا

  .وإنجازات جميع المشاركين نجازاتهباحتفال إل ختم

شهادات  المشاركين فى المؤتمر وورش العمل حفل الوداع منح خالل سيتم 

  .إنجاز

  غرفة الصحافة

في لصحافة للدينا غرفة تلبية إلحتياجات الرعاة وبعض المشاركين سيكون 

 المؤتمر والمعرض ليكون لدى المشاركين الفرصة لنشر أخبارموقع 

نشاطاتهم وترويج مشاريعهم  وأفكارهم ومن أجل التواصل مع اإلجتماعى 

في  الراعيةلجهات فرصة كبييرة ل. الخ... ومقابلة المحللين اإلخباريين 

 .هم اإلعالميةتصريحات و/االستراتيجية / الرئيسية  همعن منتجات نلإلعال

صحفية لوسائل نشرات على توفير  الراعيةونحن نشجع بقوة الجهات 

الذين سيكونوا حاضرين لخدمة رسائلكم اإلعالم والمدونين والمحللين 

 .اإلعالمية
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  المؤتمر

هتمام إتعكس  حيث أنها. الهوية االقتصادية هي مفتاح تطوير سيدات األعمال في العالم العربي

األعمال اإلرتقاء بقطاعات األعمال لسيدات وتؤدي إلى الشرائح المستدهفة والمستفيدة وطموح جميع 

  .يحتذى به دوليارأس المال البشري، لتصبح نموذجا واإلرتقاء ب

االقتصادية  الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي منصة لتطوير القطاعات يوفر مؤتمر

، كى تصبح معيار تنموى لكثيير من القطاعات قادرة على خدمة المجتمع بأسرهالحيوية الالمجتمعية 

  .لةالمحلية فى الدو

 :التي نسعى إليها الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي القيم التاليةمؤتمر  يقدم

  عندما تفكر في اكتساب قوة الوحدة االجتماعية واالقتصادية، تفكر في الهوية االقتصادية

  .لسيدات األعمال في العالم العربي

 ال، تفكر في الهوية االقتصادية لسيدات عندما تفكر في كسب والء اجتماعي لسيدات األعم

   .األعمال في العالم العربي

  تفكر في مجتمعقيادة وحكومة و -عندما تفكر في كسب احترام جميع أعضاء المجتمع ،

   .الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي

 يدات األعمال في عندما تفكر في كسب االحترام الدولي، تفكر في الهوية االقتصادية لس

   .العالم العربي

  ،عندما تفكر في اكتساب الميزة التنافسية الدولية على المستوى االقتصادي واالجتماعي

  .تفكر في الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي

م الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالعناصر هذا المؤتمر نظرة جديدة على سوف يلقي 

  :العربي

االجتماعية التي تؤدي إلى،  العاييرمع األولويات وموائمتها  ية كيف –البشرية / الهوية االجتماعية  .1

 .تطوير المجتمع ككل ،أو تدفع إلى

 .المقبولة في المجتمعالتاريخية  الرئيسيةمع القيم الثقافية موائمتها  ية كيف –عامة الثقافية الوية اله. 2 

مع تطور الهوية االقتصادية للبالد ومختلف القطاعات موائمتها  ية كيف -الهوية االقتصادية . 3 

 .االقتصادية

الهوية  فى بناءمع اللغة االجتماعية الالزمة موائمتها  ية كيف -الهوية الثقافية االقتصادية . 4 

التعليم ومنها  –لعالم العربي االتوجيهية في من حيث العايير والمبادئ االقتصادية لسيدات األعمال 

 .الخ ...واإلعالموالمهارات والتدريب 

لتعزيز والحفاظ على الهوية االقتصادية لسيدات النظم والتشريعات المطلوبة  –الهوية القانونية . 5 

 .على المستوى المحلى األعمال في العالم العربي

 .ؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكوميةممع تواصلها وموائمتها  ية كيف -الهوية التنظيمية . 6 

لتصبح سيدات تطوير مبادرات وطنية لدفع السوق اجتماعيا واقتصاديا،  -المبادرات الوطنية . 7 

  .جزءا من النمو المستدام في المجتمعاتاألعمال 

ستراتيجية لتطوير الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي حول ما إلخطة االتم بناء سي

لبناء والحفاظ على هوية اقتصادية قوية بتناغم، رئيسية للنجاح في العمل معا العوامل السبق ذكره من 

  .ووالء مجتمعي قوي، فضال عن إنشاء دور قيادي في تصميم استراتيجية طويلة األجل

  زاإلنجاشهادة 

  .وسوف يتلقى المشاركون فى المؤتمر شهادة إنجاز عند إنتهاء المؤتمر

 

 المؤتمر  مخرجات

 مقدمة في مفهوم الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي  .1

العالم  ها فىمكوناتوالهوية االقتصادية لسيدات األعمال  حول بنيةمقدمة . 2

 العربي

التنظيمية للشركات في / التجارية / مقدمة في المسؤولية االجتماعية . 3

 العالم العربي

 مقدمة حول عمليات التخطيط االستراتيجي . 4

الهوية االقتصادية  ونشرمقدمة حول الخيارات االستراتيجية لتطوير . 5

 لسيدات األعمال في العالم العربي

  نماذج واقعية مطروحةللعمل على عمل الل فرق التدريب العملي من خ. 6

  .عمليةتدريب لمدة أسبوعين على االنترنت بعد المؤتمر في ممارسة . 7

  المؤتمر نتائج

  :بحلول نهاية هذا المؤتمر

  تكون قد طبقت جميع العناصر الرئيسية لالستراتيجية

معروفة  مؤسسة، أو على مؤسستكعلى  المجتمعيةاالقتصادية 

   .لديك

  تكون قد تشاركت مع مجموعة ورشة العمل الخاصة بك في

تكون والهوية المؤسسية ستراتيجية ال" خطوط واضحة"إنشاء 

قد استوعبت المعرفة والمهارات الالزمة إلنشاء خطة خاصة 

 .لهويتك المؤسسية

  الهوية "مع مجموعة ورشة العمل ستقوم بإنشاء وتطوير خطة

يعة المستوى، تشمل الخيارات رف" االقتصادية االستراتيجية

   ومنهجية للتنفيذ الرئيسيةواألهداف 

  تكون قد استخدمت كل أسلوب تعلم عن طريق تطبيق جميع

  األدوات والتقنيات التي ستمكنك من تحقيق الكفاءة الواعية

 مدة المؤتمر ووقته

  أيام( 3)ثالثة   

  2114ديسمبر  16-14من   

 والمغادرة، 2114ديسمبر  13في  الوصول  –دبي خارج للمشاركين من 
 2114ديسمبر  17في 
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  المعرض

 أيام ( 3)معرض لثالثة 

 -الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم العربي معرض عالمتك في ميز... وتميزبناء قيمة )

2114 ) 

  كشكقم برعاية 

 العملوهذا متاح ألصحاب مؤسستك،  لترويجأيام فرصة مثالية  3يشكل المعرض الخاص لمدة 

أيام طوال وأنشطة ، مع برامج "الحزم المتاملة"من منظور  المؤتمرلدعم . المشاركينوالبائعين و

  .المؤتمر والعرض

  2114 - العربيالهوية االقتصادية لسيدات األعمال في العالم أهمية مشاركتك فى معرض 

من المشاركين للمؤتمرات والمعارض المهتميين حضور تزايد المن المالحظ اليوم في عالم األعمال 

ة الواقعية التى تساعدهم على بناء مؤسساتهم ستراتيجيالبشكل أكبر بالمنهجية الواضحة والخطط ا

اإلقتصادية لسيدات سيجذب مؤتمرومعرض الهوية . بما ينسجم مع طموحاتهمالتجارية  همأعمالو

، والقطاعات اإلقتصادية والتجارية المختلفة النوعية قادة الصناعة األعمال فى العالم العربى العديد من 

  .مما سيسهم فى نجاح مشاركتك وتحقيق أهدافك المرجوة 

  .هذا العامتجربتك معنا فى مؤتمر ومعرض نحن نقدم لك الفرصة لتعظيم 

ما تقدمه ، قم بتوسيع انتشار شركتك عالميا من خالل عرض المتواجدين الصناعةبينما تتعلم من قادة 

  .لمعرضخالل ا

التي تستهدف  هموخدمات هملعرض منتجات القطاعات التالية للمشاركة فى معرضنا لهذا العام، ندعو 

  :للنساء، والتى تشملالنساء والهوية االقتصادية 

  يةالتعليمالمؤسسات 

  ة يالحكومالمؤسسات 

 غير الحكوميةالمؤسسات ال     

  األزياءشركات  

 شركات البرمجيات   

  اإلعالميةالمؤسسات   

 شركات التكنولوجيا 

 شركات التسويق   

 وغيرها 

من رجال األعمال والمهنيين في سوق اإلمارات العربية  15111سيتم إرسال دعوات لزيارة إلى 

  .المتحدة

للمشاركين فى المعرض لترتيب لعقد اجتماعات خاصة ا نايمكن, لقاء رسوم رمزية وحسب الطلب

  .المهتمين بلقاءات خاصة مع أصحاب أعمال المستهدفين 

الهوية االقتصادية لسيدات األعمال في نوصلك بأسواقك المستهدفة من خالل مؤتمر ومعرض  دعنا

  .العربيالعالم 

 ووقته المعرضمدة 

  أيام( 3)ثالثة   

  2114ديسمبر  16-14من   

 (ديسمبر  17في والمغادرة ، 2114ديسمبر  13في  الوصول -دبي  خارج للمشاركين من

2114) 

  2114ديسمبر  16في  وفك المعرض 2114، ديسمبر  13في  التجهيز  –للعارضين 

  (منتصف الليل

 
 

 

  :العارضينما يحصل عليه 

 م  3  – يحصل كل مشارك على كشك X 3 ، طاولةو م 

( 2)شخصين  ودخولوعالمة،  سياج ،كرسي 2و، واحدة

  لإلشراف على الكشك

  (21 )تذكرة للدخول إلى المعرض. 

  المؤتمرعن أعمال العارض في دليل لوصفصفحة واحدة - 

  .بلون واحد وبدون صور
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  المؤتمر والمعرضدليل 

جميع األنشطة والجداول الزمنية والبرامج ويشمل جلسات  المؤتمر والمعرضدليل يغطي 

المؤتمر والمتحدثين باإلضافة إلى صفحات جميع العارضين وصفحات المعلنين والجهات 

  .الراعية

  .نسخة توزع خالل المنتدى 11,111سيتم طباعة 

  :مالحظات

o  المؤتمر أسابيع من تاريخ  4يجب على المعلن أن يرسل لنا فى موعد أقصاه 

  التصميم الجاهز للطباعة فيلم 

o  للتصميماإلعالنات التي تتطلب وقتا إضافيا  على رسوم إضافية سيكون هناك 

 وغيرها  ورسم خطوطترجمة و

o  شروط لكل إعالنالأساسية و التصميم األرسوم : 

o  صفحة ولدوالر  01صفحة ½ ولكل  دوالرا 51صفحة ¼ لكل

 دوالر 141كاملة 

o  إذا تغيرت المواصفات السابقة، قد يتغير السعر ايضا 

o   المؤتمرأسابيع قبل تاريخ  4هو  للعملالموعد النهائي  

 

  المؤتمر ةمجل

الطبعة الذهبية الخاصة على تسليط الضوء على أهم  المؤتمر من خالل هذهتعمل مجلة 

جوائز عن االنجازات واالعمال ن اللواتي قدمت له سيدات األعمالالمؤتمر وعلى أنشطة 

  .ين وغير ذلكالمعلنوعلى  اإلنسانية

  .قيمة إلى المكتبة الخاصة بككما أنها تضيف  للشركاتهي مرجعية كبيرة 

  .م بعد الفعاليةوتعمنسخ ( 5111)سيتم طباعة خمسة آالف 

  :مالحظات

o  أسابيع قبل  4جاهزة لألعمال الفنية في موعد أقصاه  ةكاميريوفر العميل

 . تاريخ المنتدى

o  وقت اضافي للتصميم  تتطلبعالنات التي على اإليتم تطبيق رسوم إضافية

 الخ ...الخطرسوم والترجمة و

o  شروط لكل إعالنالأساسية و التصميم األرسوم : 

o  صفحة ولدوالر  01صفحة ½ ولكل دوالرا  51صفحة ¼ لكل

 دوالر 141كاملة 

o  إذا تغيرت المواصفات السابقة، قد يتغير السعر ايضا 

o   المؤتمرأسابيع قبل تاريخ  4هو  للعملالموعد النهائي  
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 رسوم ال

 المؤتمر 

 األندية االقتصادية من: األعضاء IPEN  وغرف التجارة والمنظمات غير الحكومية

   .دوالر للشخص الواحد 2111: ربحية والحكومة والتعليمالمنظمات غير الو

 أكتوبر  17 تسجيل قبل: التسجيل المبكر. دوالر للشخص الواحد  3400:من غير األعضاء

 دوالر للشخص الواحد  2005، يدفع 2114

  ،أسعار المجموعات متوفرة عند الطلب 

  ورشة عمل تعليم -االنترنت يوما من  14مع )بما في ذلك ثالثة أيام أنشطة المنتدى يشمل

حفل مع  أيام 3فترات استراحة خالل  6وجبات الغداء و 3، (تطبيقية االلكتروني كمتابعة

  حفل وداع وحفل عشاءو استقبال

 المعرض 

 االندية االقتصادية  من: األعضاءIPEN  وغرف التجارة والمنظمات غير الحكومية

   .دوالر لكل كشك 2511: والمنظمات غير الربحية والحكومات والتعليم

 2114أكتوبر  17تسجيل قبل : التسجيل المبكر. دوالر لكل كشك 3011 :من غير األعضاء، 

 .كشك دوالر لكل 3411دفع ي

  حفل مع  القهوةاستراحات أيام غداء،  3للوقوف في الكشك،  –يتضمن مدعوان إلى المعرض

  .حفل وداع وحفل عشاءو استقبال

  بلون واحد وبدون صور -العارضين في دليل المنتدى صف أعمال تصفحة.  

 المؤتمر والعرض حزمة –خاص عرض 

 دوالر  3511دفع ي ،واحد رعاية كشكوللمؤتمر  التسجيل: األعضاء 

  دوالر 5761 واحد، يدفعرعاية كشك وللمؤتمر  التسجيل: غير األعضاء

وغرف التجارة والمنظمات غير  IPENاالندية االقتصادية  فى فقط للمؤسسات األعضاءالحزمة  تتاح هذه

 :العنوان مزيد من التفاصيل راسلنا علىلل. الحكومية والمنظمات غير الربحية والحكومات والتعليم

info@identitybrandingforum.net   

  المؤتمردليل  

  هذا الكتيبوالعارضين حسب الشروط المنصوص عليها في  الجهة الراعيةمجانا للجهات   

o 3111  لون كامل -الغالف الخلفي  -دوالر أمريكي   

o 1511 –  لون كامل -غالف داخلي   

o 1111  أبيض وأسود- الداخلية الصفحات –دوالر أمريكي  

  المؤتمر مجلة

  هذا الكتيبفي المنصوص عليها الشروط  حسب الجهة الراعيةمجانا للجهات 

o  5000 كامل لون -الغطاء الخلفي  -دوالر   

o 2500 لون كامل -الغطاء الداخلي  -دوالر   

o 1511 لون كامل-الداخلية  الصفحة-دوالر  

o 1111 أبيض وأسود-الداخلية  ةالصفحكامل -دوالر   

o 751  أبيض وأسود-الداخلية  الصفحةنصف -دوالر  

o 511 أبيض وأسود-اخلية دوالر ربع صفحة د  

o 3511 (صفحة كاملة)مقالة / شركتك الخاصة قصة  قم برعاية-دوالر  

 منظمون المنتدى

بالتعاون ( Identity Branding Forum)المنتدى لتطوير الهوية المؤسسية  قبل منهذا المؤتمر نظم ي

  (.Human Global Resources).الموارد البشرية العالميةمع 

 

 الفندقاإلقامة في 

 فيستيفال سيتىانتركونتيننتال دبي  فندق

  شاملة الضرائب )ليال   4 -دوالر1156-غرفة واحدة

   .(ووجبة إفطار يومية واإلنترنت

  شاملة الضرائب )ليال  4-دوالر1201-غرفة مزدوجة

   .(ووجبة إفطار يومية واإلنترنت

  العادية رسوم النقل تضاف  –النقل من المطار عند الطلب

 المحلية

  الفئات المستهدفة

  في العالم العربيعربية أوأجنبية سيدة أعمال إذا كنت  

  شخص مهتم بمعرفة المزيد عن الهوية االقتصادية إذا كنت

 لسيدات األعمال في العالم العربي

  مهتم باألعمال لالستفادة من فرص سيدات األعمال إذا كنت

 في العالم العربي

  الهوية تميز مية هوية البلد والمجتمع وتفهم أه إذا كنت

  االقتصادية الخاصة في العالم العربي

 الهوية االقتصادية تميز تفهم أهمية هوية المجتمع و إذا كنت

  منطقةالالخاصة في 

  :المؤتمر لكإذا هذه 

 العالم  لسيدات األعمال وصاحبات المهن والحرفية فى

 .العربي

  والخاصللمهتمين من القطاعين العام. 

 للمؤسسات الوطنية واالقتصادية والتعليمية. 

 للراغبين في تطوير الهوية االقتصادية.  

  لماذا يجب عليك الحضور

حول من  المتميزاتوالتواصل مع سيدات األعمال إضافة الى اللقاء 

العالم، سوف تتعلم استراتيجيات جديدة وتتلقى مشورة عملية يمكن 

 أعمالكقتصادية لعملك أو إقوة و تميزى استخدامها فورا وتحويلها ال

  .اليومية ورشات العملفعاليات المؤتمر وخالل من التجارية القائمة 

  وكيفية والعمل المؤسسي هوية التميز الالتمكن من فهم

  أو مؤسساتكتطبيقها على أعمالك 

  باإلنخراط اإلقتصادي المتزايدة  الفرصكيفية االستفادة من

  المجتمعي

  مؤثرة من شأنها أن و متميزةكيفية إنشاء وتملك هوية

 عن المنافسة وتضعك في القمة تميزك 
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 عايةفرص الر

 1الحد  -الماسي  يالراع  

o 151,111 دوالر 

o الفوائد 

 خمسة تذاكر دخول إلى المؤتمر  

  يهاعل معروض الجهة الراعيةمع اسم  للجهة الراعيةخاصة  طاولة –عشرة تذاكر دخول الى حفل عشاء 

 في المعرض كشك 

  21  لحفل االستقبال وحفل الوداعدخول تذكرة  

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

  لون كامل  – المؤتمرإعالن على صفحة كاملة على ظهر غالف دليل. 

  لون الكامل -إعالن على صفحة كاملة في مجلة المنتدى  

  والنشرات االلكترونية على جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع لجهة الراعيةاظهور اسم  

  من قبل مسبقة الخطية ال موافقةالحصول على اليجب  - المؤتمر والمعرضالفتات، تعرض خالل  11 ال تزيد عن، للجهة الراعيةالفتات

  الجهة الراعيةمقدمة من  ،على المحتوى المنظمون 

 من قبل مسبقة خطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  ترويجية للجهة الراعيةصفحة  إدراج

  الجهة الراعيةمقدمة من على المحتوى،  المنظمون

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكة ذات قيمة عاليومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

 3حد ال –البالتيني  الراعي 

o 51,111 دوالر 

o الفوائد 

 ثالثة تذاكر دخول إلى المؤتمر  

 11  يهاسم الجهة الراعية علمع عرض ا للجهة الراعيةخاصة  طاولة -تذاكر دخول الى حفل عشاء 

  كشك في المعرض  

  21 ستقبال وحفل الوداعالتذكرة دخول إلى حفل ا  

  51 المعرض تذكرة دخول الى 

  كامل لون -( خصم للغالف األمامي أو الخلفي) المؤتمركاملة في دليل  داخلية إعالن على صفحة  

 لون كامل -( خصم للغالف األمامي أو الخلفي)داخل  منتدىكاملة في مجلة  داخلية إعالن على صفحة  

  النشراتو االلكترونية على جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع الجهة الراعيةاسم  

  ،من قبل المنظمون مسبقة الخطية ال موافقةالحصول على اليجب  – المؤتمر والمعرضالفتات، تعرض خالل  6 ال تزيد عنالفتات للجهة الراعية

  الجهة الراعيةمقدمة من  ،على المحتوى 

 مسبقة من قبل خطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةعلى المحتوى،  المنظمون

 المؤتمررئيس إلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل ا  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

 

“Business Opportunities” 

 

mailto:info@identitybrandingforum.net?subject=Economic Identity of Businesswomen Convention Registeration
mailto:info@identitybrandingforum.net?subject=Economic Identity of Businesswomen Convention Registeration


 

 

 الهوية اإلقتصادية لسيدات األعمال فى العالم العربى 7

 للمزيد من المعلومات والتسجيل
Tel Jordan +914 79 758 4134 • +914 1 513 5111 • USA +4 114 941 1141 • +4 114 197 7157 • UK +44 20 329 05119 

Emails:  info@identitybrandingforum.net • info@iwhoinstitute.com • info@humanresourcesglobal.com 
 التمكين المعرفى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6الحد  - ةالذهبي الراعى  

o 000444 دوالر 

o الفوائد 

 تذاكر دخول لشخصين الى المؤتمر 

 11 عرض االسم عليهامع  للجهة الراعيةخاصة  طاولة-تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 كشك واحد في المعرض 

 21  تذكرة دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

  باأللوان الكاملة-في مجلة المنتدى  داخلية صفحة إعالن( ½)نصف  

  والنشرات االلكترونية في جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع الجهة الراعيةاسم  

  مقدمةمسبقة من المنظمونيجب الحصول على موافقة خطية  –الفتات، تعرض في جميع أنحاء المنتدى  3، ليس أكثر من للجهة الراعيةالفتات ، 

 الجهة الراعيةمن 

 مسبقة من قبل المنظمونخطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج 

  مقدمة من الجهة الراعيةالمحتوى، على 

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

 50الحد  - ةالفضي الرعاية  

o 11,111 دوالر 

o الفوائد 

 11 عليها عرض االسممع  الجهة الراعيةخاصة ب طاولة-تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 11  تذاكر دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 31 تذكرة دخول الى المعرض 

  باألبيض واألسود –في دليل المنتدىداخلية صفحة إعالن ( ½)نصف 

   باألبيض واألسود –في مجلة المنتدى داخلية صفحة إعالن( ½)نصف 

  في جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع االلكترونية والنشرات الجهة الراعيةيظهر اسم  

 على  مسبقة من قبل المنظمونخطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةالمحتوى، 

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية اجتماعية ومسؤولية  ةكبيرفرصة ترويجية 

 راعى مؤسسى 

o 5,111 دوالر 

o الفوائد 

 5 تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 11 دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع  تذاكر 

 25 تذكرة دخول الى المعرض 

  باألبيض واألسود –في دليل المنتدى داخلية صفحة إعالن( ½)نصف 

 على  مسبقة من قبل المنظمونخطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  الراعيةصفحة ترويجية للجهة  إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةالمحتوى، 

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  الراعيةهات رعاية معدلة خاصة باحتياجات الج حزم -إختيارات أخرى 

 راسلنا للحصول على مزيد من المعلومات حول . المشاركة للشركات لدى وقيمةإقتصادية وإجتماعية  وبناء عالقاترائعة ترويجية  صورة - ةاإلعالمي الجهة الراعية

  .المنافع الممنوحة لك كشريك اعالمي

 

“Powerful Positioning” 
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 رعاية متحدث

o 5111 دوالر 

o الفوائد 

  الجهة الراعية ترشحأو  -( يجب الموافقة خطيا على المتحدث من قبل المنظمون)ترشيح خبير متحدث بشأن موضوع مختار ذو أهمية  للجهة الراعيةيمكن 

  .المنظمون قبل منمتحدث تم اختياره 

  في المؤتمر الجهة الراعيةيظهر اسم  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  ورشة عمل / جلسة ل رعاية 

o 0511  

o الفوائد 

  يجب أن تتم الموافقة خطيا على المتحدثين )ختار أي من جلسات المؤتمر أو ورش العمل، وترشيح اثنين من المتحدثين تللجهة الراعية أن بجوز

 مختارة  رعاية متحدثين تم ترشيحهم من المنظمون لندوة أو ورشة عملتتم أو ( من قبل المنظمون

 في المؤتمر الجهة الراعية سميظهر ا  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  الستراحة قهوة رعاية 

o 3111  دوالر أمريكي 

o الفوائد 

  في المؤتمر الجهة الراعيةيظهر اسم  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  غذاء رعاية 

o 5111  دوالر أمريكي 

o الفوائد 

  في المؤتمر الجهة الراعيةيظهر اسم  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  المعرضرعاية 

 لمعرض الرعاية  الرئيسية ل 

o 75,111 دوالر 

o الفوائد 

 2 دخول الى حفل المؤتمر تذكرة 

 11 عليها واالسم معروض طاولة للجهة الراعيةيكون  -تذاكر دخول الى عشاء جاال 

   كشك واحد في المعرض 

 21 تذكرة دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

 ةباأللوان الكامل –في دليل المنتدى داخلية صفحة إعالن كاملة 

 باأللوان الكاملة –في مجلة المنتدى داخلية صفحة إعالن كاملة 

  والنشراتعلى كافة المراسالت واالعالنات والمواقع االلكترونية  الجهة الراعيةيظهر اسم 

  من يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة  -المؤتمر والمعرض  أنحاءالفتات، تعرض في كافة  6، ال تزيد عن للجهة الراعيةالفتات

  .الجهة الراعيةمن  مقدمة المنظمون،

 مسبقة من قبل خطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةعلى المحتوى،  المنظمون

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

 

 

“Untapped Economic Power” 
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  حفل االستقبال  رعاية

 حفل االستقبال لالرئيسي  الراعى 

o 15,111 دوالر 

o الفوائد 

 11 معروض عليها االسممع  للجهة الراعيةخاصة  طاولة -تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 كشك واحد في المعرض 

 21  تذكرة دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

 باألبيض واألسود –المؤتمرفي دليل  داخلية صفحة إعالن 

  والنشرات االلكترونية في جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع الجهة الراعيةيظهر اسم  

  يجب الموافقة على المحتوى خطيا من قبل  -المؤتمر والمعرض الفتة، تعرض في جميع انحاء  2، ال تزيد عن للجهة الراعيةالفتات

 الجهة الراعيةمن قبل  وتقدم ،المنظمون

 مسبقة من قبل خطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةومحتوى، على ال المنظمون

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

  حفل الوداع رعاية

 حفل الوداعفي  ةالرئيس الجهة الراعية 

o 15,111 دوالر 

o الفوائد 

 11 معروض عليها االسممع  للجهة الراعيةخاصة  طاولة-تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 كشك واحد في المعرض 

 21  تذكرة دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

  باألبيض واألسود –كاملة في دليل المنتدىداخلية صفحة إعالن 

  لكترونية والنشراتفي جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع اال الجهة الراعيةيظهر اسم  

  يجب الموافقة على المحتوى خطيا من قبل  -المؤتمر والمعرض الفتة، تعرض في جميع انحاء  2، ال تزيد عن للجهة الراعيةالفتات

 الجهة الراعية وتقدم من ،المنظمون

 مسبقة من قبل خطية موافقة صول على نبغي الحي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةوعلى المحتوى،  المنظمون

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 

   حفل عشاء جاال راعى

 في حفل عشاء جاال  ةالرئيسي الجهة الراعية 

o 35,111 دوالر 

o الفوائد 

 تذكرة دخول الى المؤتمر 

 11 معروض عليها االسممع  للجهة الراعيةخاصة  طاولة-تذاكر دخول الى حفل عشاء جاال 

 21  تذكرة دخول الى حفل االستقبال وحفل الوداع 

 كشك في المعرض 

 51 تذكرة دخول الى المعرض 

 باألبيض واألسود –كاملة في دليل المنتدى داخلية صفحة إعالن 

  باألبيض واألسود –كاملة في مجلة المنتدى داخلية صفحة إعالن 

  والنشرات االلكترونية في جميع المراسالت واإلعالنات والمواقع الجهة الراعيةيظهر اسم  

  يجب الموافقة على المحتوى خطيا من قبل  -رض المؤتمر والمعالفتات، تعرض في جميع انحاء  4، ال تزيد عن للجهة الراعيةالفتات

 الجهة الراعية وتقدم ،المنظمون

 مسبقة من قبل خطية موافقة نبغي الحصول على ي –فى المؤتمريتم تضمينه في جميع المواد المقدمة  صفحة ترويجية للجهة الراعية إدراج

  مقدمة من الجهة الراعيةوعلى المحتوى،  المنظمون

  المؤتمررئيس اإلعالن الترحيبى بإسم الراعى من قبل  

  قيمة لشركتكذات قيمة عالية ومسؤولية اجتماعية  ةكبيرفرصة ترويجية 
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 للمزيد من المعلومات والتسجيل
 

Write us at info@identitybrandingforum.net 
Visit us at www.identitybrandingforum.net  

 

 

o لشركة في حفل عشاء جاال الجهة الراعية 

 2111 دوالر 

 تعرض في حفل عشاء جاال لجهات راعيةمن عشرة أسماء  طاولة 

 الالفتات 

o 311 دوالر للالفتة 

o  الجهة الراعيةالالفتات المقدمة من 

o تطبق محددات عينة مشروطة بموافقة المنظمين الخطية 

 مستديرة خاصة لالجتماع مع عمالئك طاولة –ت المستديرة للمناقشات طاوالرعاة ال: 

o 511 الواحدة في اليوم الواحد طاولةدوالر لل 

o 011 الواحدة لمدة يومين طاولةدوالر لل 

o 1111 الواحدة لمدة ثالثة أيام طاولةدوالر لل 

 info@identitybrandingforum.netهل ترغب باتصال متخصص في المبيعات؟ راسلنا على العنوان 

 

 

 

 مكاتب المبيعات

  :، لدينا المواقع التاليةاالجراءات المتعلقة بمشاركتكم من تسجيل ودفع الرسوم وحجز الفندق والحصول على تذكرة الطائرةلتسهيل 
 المملكة المتحدة         الواليات المتحدة األمريكية

 الموارد العالمية – (التنفيذي المدير)السيدة نيكول دومينيك لو مير   مجموعة التطوير المؤسسى  -(الرئيس)السيد ريتشارد أكسفورد 
 2905119-203-0044: هاتف        5677657-602-001: الهاتف

   nicolelemaire@humanresourcesglobal.com  :البريد اإللكتروني    roxford@iwhogroup.com: البريد االلكتروني
 

 العربية المتحدة االمارات            األردن
 دارينا للسفريات -( المدير العام)السيدة مريم خليل     جاوى للسياحةحال -( المدير العام ( -السيد أدهم الحجاوي 

 8634535-50-00971: خلوي 103: تحويل 3466611-4-09971:هاتف  5547220-79-00962: خلوي 5811130-6-00962: هاتف
  mariam@darinaholidays.ae: البريد االلكتروني      Adham@o-travel.net  :البريد االلكتروني

 
 مصر

 ماكسيم للسياحة والسفر - (العامالمدير )السيد أيمن رضا 
 23100603-12-0020: خلوي

 ayman@maxim-tours.com: البريد االلكتروني
 

 :أيضا لدينا مندوبين فى كل من

  info@identitybrandingforum.netللتواصل معهم، نرجوا مراسلتنا على  - البحرين، لبنان، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية
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