
 

 
 ةينموذج تسجيل الرعا

 9102المؤتمر السنوي 

 9102نوفمبر  01-01سيول، كوريا. 
 ap@mysteryshop.org)-(mspa آنو مهتى يرجى إرسال النموذج المكتمل إلى:

 

 

 __________________________________________________________________________                      اسم الشركة
 

 __________________________________________________________________________                            العنوان
 

 ________________________________      الرمز البريدي ______________________________                         المدينة
 

 __________________________________________________________________________                                البلد
 

 _________________________________              الفاكس  _____________________________                              الهاتف
 

 _________________________________ي   البريد اإللكترون _____________________________  الشخص الذي يمكن االتصال به
 

 __________________________________________________________________________                        رابط الموقع
 
 
 
 

 كال   نعم    ؟MSPAهل أنت عضو في 

 

 

 

  ةيالرعا ى حزماتحدااختر 
 اختر واحدة

   

 

 
 

 

 
 رعاية إضافية

 (دةيمكنك اختيار أكثر من واح)

 
 

 

 

 

 

 في الصفحة التالية."فرص الرعاية"  يرجى االطالع على 

 
  علىآنو مهتىإلى "يرجى إرسال النموذج المكتمل " ap@mysteryshop.org-mspa 

 

 

 

 

 
 ألية أسئلة،

 ىنو مهتآ: ب االتصال
  ap@mysteryshop.org-mspa ي:البريد اإللكترون

  

   

ي  
ي فض  ي ذهب    بالتي  

ي ك  ي 2000$ أمي  ك  ي 3000$ أمي  ك   4000$ أمي 

   

يذلك  يتسقباا الي العشاء غي 

ي ك  ي 1000$ أمي  ك  ي 1000$ أمي  ك   1000$ أمي 



 

 

 فرص الرعاية
 

 
 .9132نوفمبر  31ختتم يوم الجمعة نوفمبر وي   31في سيول بحفل استقبال ترحيبي يوم األربعاء   MSPA APالخامس عشر ل السنوي مؤتمراليبدأ 

 
 .MSPA والقطاع ووضع وعي ال رفع مستوىهذه هي فرصتك للمضي قدًما والتواصل مع اآلخرين في المنطقة ولعب دورك في 

 
 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. الخفيالتسوق  مقدمي خدماتأفضل بين حد ْقَصى الى أ لالنتفاعلالستفادة الكاملة من هذا المؤتمر ، نقدم فرص رعاية للشركات 

 
 فوائديالرعاية

ي بالتي  ي ي ذهب    
 فض 

ييالتسقباا ي حيب   يالير
يي11) (11نوفمي   

يي11العشاءي) نوفمي 
11)  

يذلكي/يالعالنات  غي 

ي1000$ي1000$ي1000$ي2000$ي3000$ي4000$يتسعريحزمةيالرعاية
سيتم عرض شعار 

ا 
ً
كتك مجان  خاللشر

حفل االستقبال / 
وبات ، ويمكنك  المشر
حيب  إلقاء خطاب للتر

ي هذا 
 
بالجميع ف

الحدث ، مع تحديد 
كتك باعتبارها  شر

 الراعي 

  نعم نعم   نعم

فرصة التحدث لمدة 
دقيقة خالل اليوم  02

األول من المؤتمر 
موضوع يتعلق  حول

ي التسوق ب
عد ب. )الخف 

لحصول عىل موافقة ا
 فريق المؤتمر(

      نعم

عرض حيث  مقصورة
يمكنك التحدث مع 
ي المؤتمر 

 
الحضور ف

ات الراحة  أثناء فتر
ووقت الفراغ وبي   

 حولالجلسات 
 عملك

    نعم نعم نعم

الفتة ورابط عىل 
الصفحة الرئيسية 

ي  موقعلل
ون   ل اإللكتر

MSPA   3لمدة آسيا 
أشهر )أكتوبر إىل 

 (0202ديسمتر 

      نعم

سيتم عرض شعار 
كتك ورابطك عىل  شر
صفحة "معلومات 

" عىل عن الفعاليات
موقع الويب الخاص بـ 

MSPA   آسيا
 حتر والمحيط الهادئ 

 نهاية المؤتمر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

كتك  سيظهر شعار شر
ي برنامج 

 
المؤتمر ف
 عو طبالم

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

كتك  سيظهر شعار شر
 عىل الصفحة األوىل

المؤتمر برنامج من 
 عو طبالم

     نعم نعم

إعالن من صفحة 
كتك عىل  واحدة لشر
الصفحة الخلفية أو 
الصفحة الداخلية 
نامج  األمامية للتر

 المطبوع

      نعم

إعالن صفحة واحدة 
كتك عىل صفحة  لشر

نامج  داخل التر
 المطبوع

     نعم 



 

إعالن نصف صفحة 
كتك عىل الصفحة  لشر

نامج  الداخلية للتر
 المطبوع

  نعم نعم نعم  

تم طباعة شعار يس
كتك عىل الفتة  شر

عند  MSPAمؤتمر 
 مدخل المؤتمر

    نعم نعم نعم

تم طباعة شعار يس
كتك عىل خلفية  شر

ي ال MSPAمؤتمر 
 تر

ي تس
 
 مكانظهر ف

الجلسة خالل أيام 
 المؤتمر

     نعم نعم

 مواد فرصة لتضمي   
ي 
 
 رزمةترويجية ف

الممنوحة  المؤتمر 
لجميع المشاركي   

 خالل المؤتمر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

الفتة ورابط عىل 
الصفحة الرئيسية 

ي  لموقعل
ون     ل اإللكتر

MSPA  3مدة آسيا ل 
أشهر )أكتوبر إىل 

 (0202ديسمتر 

      نعم

سيتم طباعة شعار 
كتك عىل  شارة شر

 المؤتمر 
      نعم

تسجيالن مجانيان 
 مؤتمرلل

      نعم

ي واحد تسجيل 
 مجان 

 للمؤتمر
     نعم 

سيتم إرسال 
كتك عن معلومات  شر

ي 
 
إىل كل عضو جديد ف

MSPA  آسيا
والمحيط الهادئ 

شهًرا )من  00لمدة 
إىل  0202نوفمتر 
 (0202أكتوبر 

كات  ينطبق عىل شر
التسوق  برمجيات

ي 
 الخف 

      نعم

 
 اتصل بنا اآلن

 ىنو مهتآ: ب االتصال

 mspa-ap@mysteryshop.orgالبريد اإللكتروني: 

 


