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برنامج الرعايات لبرنامج
 تطوير أداء كبار المدراء في مؤسسات الرعاية الصحية
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مزايا رعايات برنامج تطوير أداء كبار المدراء في مؤسسات الرعاية الصحية

الراعي باقة الرعايات
الرئيسي

الراعي 
الماسي

الراعي 
الذهبي

الراعي 
الفضي

شريك 
نجاح

107535منح الجهة الراعية دعوات لحضور البرنامج – عدد المقاعد

%10%10%15%25%30منح الجهة الراعية خصومات على المقاعد اإلضافية لحضور البرنامج

تغطية نفقات اإلقامة في فندق خمس نجوم لممثل الجهة الراعية أثناء الملتقى 
)يوم واحد(

تغطية نفقات اإلقامة بفندق ٥ نجوم لعدد من حضور الراعي أثناء البرنامج )٥ 
--531أيام(

وضع الشعار على الحائط الرئيسي لمنصة التسجيل

وضع الشعار خلف المتحدثين خالل الجلسات على المنصة الرئيسية

وضع االسم والشعار على جميع المطبوعات االعالنية والمواد اإلعالمية

وضع االسم والشعار على المواد التدريبية وجدول أعمال البرنامج

وضع االسم والشعار على بطاقات تعريف المتحدثين والمشاركين

وضع االسم والشعار ضمن حملة الترويج اإللكتروني للملتقى في المكان 
المخصص للرعاة

إعالن الكتروني على موقع البرنامج والملتقى وربطه بموقع الجهة الراعية

وضع الشعار في منطقة الكوفي بريك وطاوالت المشاركين

درع تقديري خالل حفل التكريم

كلمة لمدة ٢٠ دقيقة في “ملتقى قيادات القطاع الصحي بالمدينة المنورة”

%10%20%30%40%50خصم على ملف رعايات “ملتقى قيادات القطاع الصحي بالمدينة المنورة”

نصف صفحةإعالن في إحدى الصحف بالمملكة
صفحة

ربع 
صفحة

13579العدد األقصى للرعاة لكل فئة

25020015010075مبلغ االستثمار باأللف ريال سعودي

استمارة الرعاية – معلومات عامة عن الجهة الراعية


 شريك نجاح


 الراعي الفضي


 الراعي الذهبي


 الراعي الماسي


 الراعي الرئيسي
أرغب في الرعاية من فئة:      

اسم الجهة

الجوال  اسم المسؤول أو المفوض

البريد االلكتروني المنصب

الموقع االلكتروني العنوان

فئة الرعاية: ايداع مبلغ الرعاية وقدره

تعتبر تعبئة هذا النموذج اشتراك نهائي في الرعاية وهو ملزم للطرفين، وفي حال رغبتكم في االشتراك برجاء توقيع النموذج وارساله على البريد االلكتروني:
 hytham@mile.org  او جوال رقم : 1170 077 57 966+ يتم تحصيل رسوم االشتراك في الرعايات بتحويل مصرفي لحساب معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

 حساب رقم
)IBAN( آيبان رقم

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة للتدريب 
بنك اإلنماء - 2200 فرع الربوة – المدينة المنورة

الختم التوقيع التاريخ االسم بالكامل
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مزايا رعايات ملتقى القيادات في المدينة المنورة

الراعي باقة الرعايات
الرئيسي

الراعي 
الماسي

الراعي 
الذهبي

الراعي 
الفضي

شريك 
نجاح

107535منح الجهة الراعية دعوات لحضور الملتقى– عدد المقاعد

%10%10%15%20%30منح الجهة الراعية خصومات على المقاعد اإلضافية

تغطية نفقات اإلقامة بفندق ٥ نجوم لعدد من حضور الراعي ليلة الملتقى 
--321)يوم واحد(

وضع الشعار على الحائط الرئيسي لمنصة المؤتمر

وضع الشعار خلف المتحدثين خالل الجلسات على المنصة

وضع االسم والشعار ضمن حملة الترويج اإللكتروني للملتقى في المكان 
المخصص للرعاة

وضع االسم والشعار على جميع المطبوعات االعالنية والمواد اإلعالمية

وضع االسم والشعار على برنامج وجدول أعمال الملتقى

وضع االسم والشعار على بطاقات تعريف المتحدثين والمشاركين

إعالن الكتروني على موقع الملتقى وربطه بموقع الجهة الراعية

وضع الشعار في منطقة التسجيل

درع تقديري خالل حفل التكريم

نصف إعالن في إحدى الصحف بالمملكة
صفحة

ربع 
صفحة

--18M29M29M2مساحة بالمعرض المصاحب للملتقى

13579العدد األقصى للرعاة لكل فئة

150100755025مبلغ االستثمار باأللف ريال سعودي

استمارة الرعاية – معلومات عامة عن الجهة الراعية


 شريك نجاح


 الراعي الفضي


 الراعي الذهبي


 الراعي الماسي


 الراعي الرئيسي
أرغب في الرعاية من فئة:      

اسم الجهة

الجوال  اسم المسؤول أو المفوض

البريد االلكتروني المنصب

الموقع االلكتروني العنوان

فئة الرعاية: ايداع مبلغ الرعاية وقدره

تعتبر تعبئة هذا النموذج اشتراك نهائي في الرعاية وهو ملزم للطرفين، وفي حال رغبتكم في االشتراك برجاء توقيع النموذج وارساله على البريد االلكتروني:
 hytham@mile.org  او جوال رقم : 1170 077 57 966+ يتم تحصيل رسوم االشتراك في الرعايات بتحويل مصرفي لحساب معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

 حساب رقم
)IBAN( آيبان رقم

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة للتدريب 
بنك اإلنماء - 2200 فرع الربوة – المدينة المنورة

الختم التوقيع التاريخ االسم بالكامل


