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………………………………………………………………………………………………………………………………….…. :  اسم الشركة  

 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………….…………  : أو االسم واللقب

  

 

:  رقم الهاتف ……………………………………………………… .………  

: رقم الفاكس  .……………………………………………………… ………  

………………………. …………………………………… :موقع االنترنيت    

: البريد االلكتروني ……………………..……………………………………    

 

  

 ………………………………………………………:  عنوان المقر الرئيسي

……………………. ………………………………………………………  

 ……………………………………………………… .………:  المسـؤول اسم

…………   

 

  

 

 2021لسنة  Newsletterاإلعــالن في النشرة   ال   
 

  الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+  يورو 2 000     صفحة واحدة 
 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+   يورو  4 000     صفحتان 
 

 

 2021رعـــاية األنشـــطة لســنة             
    

    
 الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+  يورو    5000     فضيـــة رعاية    

 
 الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+  يورو 10 000    ذهبيــة     رعاية 

 
 الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+  يورو  15 000     بــالتينيوم رعاية 

 
 

                   اســتراتيجية شـراكة                         
 

 

 ــرة ت والنشاإلعــالن على موقع األنترني ،2021نشـاطات سـنة  حضور كافةNewsletter   في إحدى المهمات التي  السفر نفقاتواإلعفـاء من

 .خارج فرنساإلى  تنظمها الغرفة التجارية العـربية الفرنسـية

 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة( %20)+  يورو 40 000     

 
 
 

 

 

 

        طريقة السداد
 Chambre de Commerce Franco-Arabeشيك بنكي بالمبلغ ألمر - 

     IBAN : FR76 3005 6000 9400 9454 0339 214 - BIC : CCFRFRPP      : أو تحويل بنكي على حساب الغرفة التالي- 

 أمر التحويل مع هذه االستمارة. إرفاق   

 سيتم تزويدكم بفاتورة السداد فور استالم رسوم االنتساب. -

 
 arabe.org-dominique.brunin@ccfranco:  قات خارجية، دومينيك برونانالوير وعطمديــر ت   : لالتصال

 
 
 

http://www.ccfranco-arabe.org/
mailto:dominique.brunin@ccfranco-arabe.org
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 2021عــروض رعــاية إحـدى الفعــاليات لعــام 
 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضـافة( %20يورو ) +  15 000شـريك بالتيني : 

 ة البالتيني"الشــعار )لوغو( " فئ

  التجارية العربية الفرنسية على االنترنيتإدراج الداعم على موقع الغرفة 

 على موقع االنترنيت(  ) على كافة اإلعـالنات عن الفعـالية

   وضع منصـة" DESK +" تحت تصرف الداعم خالل فترة انعقاد الفعـالية 

 إمكـانية توفيـر مــداخلة للداعم في ورشة عمل قطاعية 

 الفعـالية نشر صفحة إعالن عن الداعــم في بروشور 

 نشر صفحة إعالن عن الداعم في عــدد من نشــرة الغـرفة التجارية العربية الفرنسية الموزعة في فرنسا وعلى الشبكة االقتصادية العربية 

 )محررة باللغتين الفرنسية والعربية(

  على المنصة الرئيسيةوضع شعار الداعم ( للمنتدى ، وعلى العـوارضKAKEMONOS وعلى برنام ،) ، وعلى بادجات المشاركينج الفعـالية  

 الترحيب بالداعـم خالل كلمة افتتاح الفعـالية 

 عرض شعار الداعـم على الشاشة عند افتتاح الفعـالية. 
 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضـافة( %20يورو )+  10 000شــريك ذهبي : 

 الشــعار )لوغو( " فئة الذهبي"  

  على موقع االنترنيت(  ) على كافة اإلعـالنات عن الفعـاليةإدراج الداعم على موقع الغرفة التجارية العربية الفرنسية 

  وضع منصة" DESK " تحت تصرف الداعم خالل فترة انعقاد الفعـالية 

 نشر صفحة إعالن عن الداعـم في بروشور الفعـالية  

  ( وضع شعار الداعم على العـوارضKAKEMONOS  ، وعلى برنامج الفعـالية ، )وعلى بادجات المشاركين 

 .عرض شعار الداعـم على الشاشة عند افتتاح الفعــالية 
 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضـافة( %20يورو )+  5 000شــريك فضي : 

 شـعار )لوغو( " فئة الفضي" 

  الفرنسية على االنترنيتإدراج الداعم على موقع الغرفة التجارية العربية 

 على موقع االنترنيت( على كافة اإلعـالنات عن الفعـالية  )

 نشر صفحة إعالن عن الداعم في بروشور الفعـالية  

  ( وضع شعار الداعـم على العـوارضKAKEMONOS  وعلى برنامج الفعـالية ،) 

 .عرض شعار الداعـم على الشاشة عند افتتاح الفعـالية 

  

 

 
 

 

 2020رعــاية كــافة النشــاطات لعــام  عــروض

 

 الضريبة الفرنسية على القيمة المضـافة( %20)+ يورو  40 000شــراكة اســتراتيجية : 

 

وفي المنشــورات على موقـع االنترنيت، وعلى صفحـات نشــرة الغرفــة الدوريـة ، واإلعفــاء من نفقــــات  ، 2021التــواجد في كـافة نشــاطات ســنة 

.فرنسـا  خــارجارية العـربية الفرنســـية إلى الســفر في إحــدى المهمـــات التي تنظمهـا الغرفـة التجــ  

http://www.ccfranco-arabe.org/

