اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ

Smart Grid

باقات الرعاية

برعــــاية :

تــم إعــداد هــذا الكتيــب لتوفيــر كافــة البيانــات المتعلقــة برعايــة المؤتمــر و يمكــن اإلطــاع علــى الموقــع
اإللكترونــي للمؤتمــر مــن خــال زيــارة الرابــط :

+966 50 076 2828

info@saudi-sg.com

www.saudi-sg.com

الخدمات التنظيمية :

info@profpioneers.com

www.saudi-sg.com

+966 55 906 1693 +966 12 650 5050

الشركاء و الرعاة في النسخة السابقة من المؤتمر : 2019
الجهات الحكومية الداعمة :

الشريك اإلستراتيجي :

الراعي البالتيني :

الراعي الماسي :

الراعي الذهبي :

الراعي الفضي :

الراعي اإلعالمي :

شريك المعرفة :

الراعي الرقمي :

دعــم حكومي ومشــاركة
أكثر من

60

متحــدث وباحــث

وجوائز ألفضل بحث تطبيقي في المؤتمر

أضخم حدث للشبكات الذكية
والطاقة المتجددة في
المملكة العربية السعودية

فرصة لإللتقاء
بصناع القرار في
صناعة الكهرباء

تكريم رعاة المؤتمر خالل
حفل اإلفتتاح الرسمي
جلسات متخصصة
وورش عمل تفاعلية

معرض سنوي
متخصص بمشاركة نخبة من المصنعين
والمقاولين ومزودي الخدمة
فرصة مثالية لإللتقاء
بالعمالء وتطوير األعمال

عرض حلول الطاقة
واإلتصاالت

منصة لعرض
التقنيات الحديثة

إجتماعات ثنائية مع الجهات
الحكومية وشركات القطاع الخاص

فـــرص الرعايـــة
يتيــح المؤتمــر الســعودي العاشــر للشــبكات الكهربائيــة الذكيــة الفرصــة لرعايــة المؤتمــر مــن خــال عــدة فئــات
تتضمــن مزايــا و خدمــات تبــرز جهــود الشــركة الراعيــة أمــام نخبــة مــن المختصيــن و صنــاع القــرار فــي صناعــة

الكهربــاء .يحضــر المؤتمــر المئــات مــن المشــاركين مــن كافــة أنحــاء العالــم حيــث حضــر النســخة الســابقة فــي
العــام  2019أكثــر مــن  2600شــخص و تتضمــن فعالياتــه جلســات متخصصــة بالكهربــاء ،عــروض مرئيــة  ،حلقــات

نقــاش  ،محاضــرات تثقيفيــة  ،زيــارات ميدانيــة و فــرص لإللتقــاء بالمختصيــن و الخبــراء فــي هــذا المجــال الهــام.

يســرنا دعوتكــم كأحــد الشــركاء لإلســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لرعايــة المؤتمــر الســعودي العاشــر للشــبكات
الكهربائيــة الذكيــة  2022و لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن التواصــل علــى البريــد اإللكترونــي :
info@saudi-sg.com

ســيتم تكريــم الشــركات الراعيــة للمؤتمــر نظيــر دعمهــا مــن خــال إبــراز إســم و شــعار الشــركة علــى الموقــع
اإللكترونــي و كافــة المطبوعــات الدعائيــة و اإلعالنيــة للمؤتمــر.

يمنح المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الكهربائية الذكية  2022مجموعة من المزايا للرعاة:

 -فرصة لإللتقاء بعمالء جدد في مجال الكهرباء و بحث إحتياجاتهم و عرض الخدمات و الحلول.

 -اإلستفادة من الحملة الدعائية و اإلعالنية للمؤتمر و التي تتضمن إبراز شعارات الرعاة.

 الترويج للخدمات التي تقدمها الجهة الراعية من خالل اللقاءات الصحفية و المقابالت التلفزيونيةأثناء المؤتمر.

 -باقات رعاية متنوعة و متميزة لتلبية إحتياجات الجهة الراعية.

 -معرض مصاحب للمؤتمر تشارك فيه كبرى الشركات المحلية و العالمية في صناعة الكهرباء.

600,000

الراعي اإلستراتيجي

ريال سعودي

المزايا قبل المؤتمر:

SASG

إبــراز شــعار الشــركة فــي كافــة

توجيـه الشـكر للشـركة خلال

المؤتم ــر.

اإلفتتـاح الرسـمي للمؤتمـر.

المطبوعـــات واإلعالنـــات قبـــل

المؤتمـر الصحفي الذي يسـبق

إبـــراز شـــعار الشـــركة علـــى
اللوحـــات

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

الدعائيـــة.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي

الكتيـــب الرســـمي للمؤتمـــر.

إدراج مطبوعات دعائية للشركة
داخل حقيبــة المؤتمر.

تخصيـــص صفحتيـــن إلدراج

إع ــان للش ــركة ف ــي الكتي ــب
الرســـمي للمؤتمـــر.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي
الموق ــع اإللكترون ــي وتطبي ــق

المؤتمــر علــى األجهــزة الذكيــة.

600,000

الراعي اإلستراتيجي

ريال سعودي

المزايا أثناء المؤتمر:
تخصيص كلمة
للشركة خالل المؤتمر.

ر.

مقابالت صحفية
وتلفزيونية مع القنوات
الفضائية.

منح الفرصة للشركة
لإلدالء بخبر صحفي
لإلعالميين.

إبراز شعار الشركة في
اإلعالنات الصحفية.

إبراز شعار الشركة في
منطقة التسجيل
والمركز اإلعالمي.

VIP
إمكانيــة عــرض فيديــو
عن الشــركة تصــل مدته
إلــى  5دقائــق خــال
فتــرات اإلســتراحة.

إبــراز شــعار الشــركة
على كافــة المطبوعات
التــي يتــم توزيعهــا مــن
المؤتمــر.

تخصيص 7مقاعد ضمن
قائمةكبارالشخصيات.

إبراز شعار الشركة على
بطاقات التسجيل.

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

تخصــيص  25مقــعد
مجانـي لحضـور فعاليات
المـؤتــمر لمنـسـوبــي
وضيـوف الشـركة.

منــح الشــركة الفرصــة
لترشــيح متحــدث خــال
المؤتمــر.

تخصيص مساحة مجانية
 48م 2لجناح الشركة في
موقـع مميـز بالمعرض
المصاحب للمؤتمر.

تخصيـــص  10مقاعـــد
مجانيـــة لحضـــور ورش
العمـــل التحضيريـــة

إبــراز شــعار الشــركة علــى
الشـاشـــات الـرئيســـية
داخــل قاعــة المؤتمــر.

تكريــم الشــركة مــن
راعــي المؤتمــر خــال
حفل اإلفتتاح الرسمي.

400,000

الراعي الـمـاسي

ريال سعودي
المزايا قبل المؤتمر:

SASG

إبــراز شــعار الشــركة فــي كافــة

توجيـه الشـكر للشـركة خلال

المؤتم ــر.

اإلفتتـاح الرسـمي للمؤتمـر.

المطبوعـــات واإلعالنـــات قبـــل

المؤتمـر الصحفي الذي يسـبق

إبـــراز شـــعار الشـــركة علـــى
اللوحـــات

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

الدعائيـــة.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي

الكتيـــب الرســـمي للمؤتمـــر.

إدراج مطبوعات دعائية للشركة
داخل حقيبــة المؤتمر.

تخصيـــص صفحتيـــن إلدراج

إع ــان للش ــركة ف ــي الكتي ــب
الرســـمي للمؤتمـــر.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي
الموق ــع اإللكترون ــي وتطبي ــق

المؤتمــر علــى األجهــزة الذكيــة.

400,000

الراعي الـمـاسي

ريال سعودي

المزايا أثناء المؤتمر:

VIP
إبراز شعار الشركة في
اإلعالنات الصحفية.

إبراز شعار الشركة في
منطقة التسجيل
والمركز اإلعالمي.

تخصيص مساحة مجانية إبـراز شـعار الشـركة علـى
 36م 2لجناح الشركة في الشاشاتالرئيسيةداخل
قاعة المؤتمر.
موقع مميز بالمعرض
المصاحب للمؤتمر.

إمكانيــة عــرض فيديــو
عن الشــركة تصــل مدته
إلــى  3دقائــق خــال
فتــرات اإلســتراحة.

تخصيص  4مقاعدضمن
قائمة كبار الشخصيات.

تخصيــص  20مقعــد
مجاني لحضور فعاليات
المؤتمــر لمنســوبي
وضيــوف الشــركة.

إبــراز شــعار الشــركة
على كافــة المطبوعات
التــي يتــم توزيعهــا مــن
المؤتمــر.

إبراز شعار الشركة على
بطاقات التسجيل.

منــح الشــركة الفرصــة
لترشــيح متحــدث خــال
المؤتمــر.

تخصيــص  5مقاعد مجانية
لحضـــور ورش العمـــل
التحضيري ــة
* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

تكريــم الشــركة مــن

راعــي المؤتمــر خــال
حفل اإلفتتاح الرسمي.

300,000

الراعي البالتيني

ريال سعودي

المزايا قبل المؤتمر:

SASG

إبــراز شــعار الشــركة فــي كافــة

توجيـه الشـكر للشـركة خلال

المؤتم ــر.

اإلفتتـاح الرسـمي للمؤتمـر.

المطبوعـــات واإلعالنـــات قبـــل

المؤتمـر الصحفي الذي يسـبق

إبـــراز شـــعار الشـــركة علـــى
اللوحـــات الدعائيـــة.

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي

الكتيـــب الرســـمي للمؤتمـــر.

إدراج مطبوعات دعائية للشركة
داخل حقيبــة المؤتمر.

تخصيـــص صفحتيـــن إلدراج

إع ــان للش ــركة ف ــي الكتي ــب
الرســـمي للمؤتمـــر.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي
الموق ــع اإللكترون ــي وتطبي ــق

المؤتمــر علــى األجهــزة الذكيــة.

300,000

الراعي البالتيني

ريال سعودي

المزايا أثناء المؤتمر:

VIP
إبراز شعار الشركة في
اإلعالنات الصحفية.

تخصيص مساحة مجانية
 24م 2لجناح الشركة في
موقـع مميـز بالمعـرض
المصاحـب للمؤتمـر.

إبراز شعار الشركة في
منطقة التسجيل
والمركز اإلعالمي.

إمكانيــة عــرض فيديــو
عن الشــركة تصــل مدته
إلــى دقيقتيــن خــال
فتــرات اإلســتراحة.

تخصيص 2مقاعد ضمن
قائمةكبارالشخصيات.

تخـــصيص  15مقعــد
مجاني لحضور فعاليات
المؤتمــر لمنســوبي
وضيــوف الشــركة.

إبـراز شـعار الشـركة علـى
الشاشاتالرئيسيةداخل
قاعة المؤتمر.

إبــراز شــعار الشــركة
على كافــة المطبوعات
التــي يتــم توزيعهــا مــن
المؤتمــر.

إبراز شعار الشركة على
بطاقات التسجيل.

منــح الشــركة الفرصــة
لترشــيح متحــدث خــال
المؤتمــر.

تخصيــص  3مقاعــد مجانيــة
لحـضـــور ورش العـمـــل
التحضيريــة
* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

تكريــم الشــركة مــن
راعــي المؤتمــر خــال
حفل اإلفتتاح الرسمي.

200,000

الراعي الذهبي

ريال سعودي

المزايا قبل المؤتمر:

توجيـه الشـكر للشـركة خلال
المؤتمـر الصحفي الذي يسـبق
اإلفتتـاح الرسـمي للمؤتمـر.

إبـــراز شـــعار الشـــركة علـــى
اللوحـــات الدعائيـــة.

إدراج مطبوعات دعائية للشركة
داخل حقيبــة المؤتمر.

تخصيـــص صــــفحة إلدراج

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي

الرســـمي للمؤتمـــر.

المؤتمــر علــى األجهــزة الذكيــة.

إعــان للشــركة فــي الكتيــب

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

الموق ــع اإللكترون ــي وتطبي ــق

200,000

الراعي الذهبي

ريال سعودي

المزايا أثناء المؤتمر:

إبراز شعار الشركة في
منطقة التسجيل
والمركز اإلعالمي.

تخصيــص  5مقعــد
مجاني لحضور فعاليات
المؤتمــر لمنســوبي
وضيــوف الشــركة.

إبـراز شـعار الشـركة علـى
الشاشـات الرئيسـية داخـل
قاعـة المؤتمـر.

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

تخصيص مساحة مجانية
 20م  2لجناح الشركة في
موقع مميز بالمعرض
المصاحب للمؤتمر.

إبــراز شــعار الشــركة
على كافــة المطبوعات
التــي يتــم توزيعهــا مــن
المؤتمــر.

الراعي الفضي

120,000

المزايا قبل المؤتمر:

إبـــراز شـــعار الشـــركة علـــى
اللوحـــات

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

الدعائيـــة.

إبـــراز شـــعار الشـــركة فـــي
الموق ــع اإللكترون ــي وتطبي ــق
المؤتمــر علــى األجهــزة الذكيــة.

ريال سعودي

الراعي الفضي

120,000

ريال سعودي

المزايا أثناء المؤتمر:

إبراز شعار الشركة في
منطقة التسجيل
والمركز اإلعالمي.

تخصيــص  3مقعــد
مجاني لحضور فعاليات
المؤتمــر لمنســوبي
وضيــوف الشــركة.

إبــراز شــعار الشــركة
على كافــة المطبوعات
التــي يتــم توزيعهــا مــن
المؤتمــر.

* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

إبـراز شـعار الشـركة علـى
الشاشاتالرئيسيةداخل
قاعة المؤتمر.

تخصيص مساحة مجانية
 16م  2لجناح الشركة في
موقع مميز بالمعرض
المصاحب للمؤتمر.

مميزات الرعاية

الراعي

الراعي

600,000

الراعي

الراعي

االستراتيجي الماسي

البالتيني

الذهبي

الفضي

400,000

300,000

200,000

120,000

x

x
x
x
x
x

إبراز شعار الشركة في كافة المطبوعات و اإلعالنات قبل المؤتمر.
توجيه الشكر للشركة خالل المؤتمر الصحفي الذي يسبق اإلفتتاح الرسمي
إبراز شعار الشركة في الكتيب الرسمي للمؤتمر.
تخصيص صفحات إلدراج إعالن للشركة في الكتيب الرسمي للمؤتمر.

الراعي

x
عدد 2

عدد 2

عدد 2

عدد 1

إبراز شعار الشركة في الموقع اإللكتروني وتطبيق المؤتمر
إدراج مطبوعات دعائية للشركة داخل حقيبة المؤتمر.
إبراز شعار الشركة على اللوحات الدعائية.
إبراز شعار الشركة في اإلعالنات الصحفية.
إبراز شعار الشركة في منطقة التسجيل والمركز اإلعالمي.
منح الفرصة للشركة لإلدالء بخبر صحفي لإلعالميين

إمكانية عرض فيديو عن الشركة

x
x

x
x

 5دقائق

 3دقائق

دقيقتين

تخصيص مقاعد ضمن قائمة كبار الشخصيات.

 7مقاعد

 4مقاعد

 2مقاعد

تخصيص مقاعد لحضور فعاليات المؤتمر لمنسوبي وضيوف الشركة.

 25مقاعد

 20مقاعد

 15مقاعد

تخصيص مساحة لجناح الشركة في موقع مميز بالمعرض المصاحب.

 48م

مقابالت صحفية وتلفزيونية مع القنوات الفضائية

2

 36م

2

 24م

2

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

 5مقاعد

 3مقاعد

 20م2

 16م2

إبراز شعار الشركة على الشاشات الرئيسية داخل قاعة المؤتمر.
إبراز شعار الشركة على كافة المطبوعات التي يتم توزيعها من المؤتمر.
إبراز شعار الشركة على بطاقات التسجيل.
منح الشركة الفرصة لترشيح متحدث خالل المؤتمر.
تخصيص مقاعد لحضور ورش العمل التحضيرية
تكريم الشركة من راعي المؤتمر خالل حفل اإلفتتاح الرسمي.
* الباقة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة
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للتواصل
حول فرص الرعاية والمشاركة في المعرض :

ر يــم آل خـليـل

+966 50 076 2828

يــاسر التميمي

+966 55 906 1693

أو عن طريق البريد االلكتروني

info@saudi-sg.com

