


 تجهيزات القاعة

جتهيز الصالة بفواصل معدنية خاصة مع القواطع )بيضاء( بني األجنحة.  .1

كتابة إسم العارض باللغتني العربية واإلنكليزية ورقم اجلناح.  .2

املوكيت لألجنحة واملمرات.  .3

جتهيز كل 9 متر مربع من اجلناح بالتالي: 3 أضواء مركزة، طاولة واحدة وكرسي عدد 2 فيش كهربائي خاص.  .4

يافطة خاصة باسم الشركة والدولة املشاركة.  .5

تأمني التيار الكهربائي واإلنارة العامة الدائمة.  .6

جتهيز الصالة بالتكييف الكامل )تدفئة أو تبريد(.  .7

التنظيف اليومي للممرات واألجنحة والساحات اخلارجية.  .8
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 لمحة عامة عن المعرض 
لقد أصبح املعرض اخملصص لعرض أحدث التقنّيات واملعّدات واخلدمات الهندسية في قطاع التشغيل والصيانة، املعرض الرئيسّي والفريد من 

نوعه في البالد العربية. 

سوَف يجمُع هذا املعرض أهّم املقاولني واألطراف املعنّية الرئيسة واملورّدين في قطاع التشغيل والصيانة حتَت سقٍف واحد حيث سيتّم عرض 
أحدِث املنتجاِت واخلدمات ومجاالت اخلبرة بشكٍل مباَشر على أهمِّ بوتقٍة من املتخّصصني احملترفني في امليدان. وفي ظلِّ إدراج املعرض بشكٍل 
كامل ضمَن برنامج املؤمتر وتنظيمه في مكان املؤمتر املذكور، ميكُن للعارضني أن يتطّلعوا قُدماً لاللتقاء بحشودٍ من املندوبني املشاركني في 

املؤمتر والزائرين من أصحاب املهنة. 

يترقُب مؤمتر التشغيل والصيانة في الدول العربّية )OMAINTEC 2017( حضورَ ما يزيُد على 1000 مندوٍب مشارك في املؤمتر من مختلف أنحاء 
العالم )ومن دول مجلس التعاون اخلليجّي بشكٍل رئيسي( في حني يصّب برنامج الزائرين من أصحاب املهنة اهتمامه على منطقِة الشرق 
األوسط الكبرى. وتستهدُف إستراتيجّيات املعرض التسويقّية  متطّلبات شركتكم اخلاّصة وتعمُل على استيفائها، ونحن نضمُن لكم بأن 

ندعو شخصّياً جميَع العمالء احلالّيني والعمالء احملتملني الذين تعّينون لنا أسماءهم.

 سيضّم الحضوُر المشارُك في هذا الحدث 

 فوائد المعرض
ولإلستفادة من  القطاع،  الرئيسيني في  بالشركاء  توطيِد عالقتكم  تتمكّنوا من  املعرَض سيمثُّل منّصة مالئمة لكم لكي  أّن  ال شكَّ في 
املؤمتر  هذا  في  العرُض  يجّسُد  سوَف  إجنازاتكم.  وتعزيز  جديدة،  إتصال  جهات  مع  متينة  عالقاٍت  أُسس  إلرساء  املتوفرة  الضيافة  تسهيالت 

إستثماراً عالي اجلودة لشركتكم.

 من أهم مزايا المشاركة في المعرض

معرض الصيانة العربي الخامس عشر

إيصال رؤيتكم ورسالتكم إلى مجتمع التشغيل والصيانة في   .1
الدول العربية.

وضع شركتكم كشركة رائدة في السوق.  .2
تعزيز عالمتكم التجارية للوصول إلى جمهور عاملي.  .3

عرض خدماتكم اخلاصة على وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية.  .4
إطالق وعرض التكنولوجيات واملنهجيات واخلدمات اجلديدة.  .5

االستفادة من فرص األعمال والشراكة لتوسيع نطاق عملكم.  .6
التواصل مع كبار صناع القرار وقادة صناعات الهندسة واملقاوالت   .7

والصيانة والتشغيل والهيئات احلكومية.
مقابلة مستثمرين وعمالء محتملني وجها لوجه، في وقت واحد   .8

وفي مكان واحد.

إبرام االتفاقيات وترتيب اجتماعات العمل مع مجموعة مميزة من   .9
اخلبراء وأصحاب االختصاص.

إجناز مبيعات وبدأ أعمال ذات جودة عالية.  .10
بناء قواعد بيانات مبيعات شاملة.  .11

عن  دراسات  وجمع  شركتكم  عن  تقييم  معلومات  حتصيل   .12
السوق.

إبقاء شركتكم على إطالع بأحدث أفكار واستراتيجيات تنمية   .13
األعمال.

دعوة عمالئكم احلاليني واحملتملني من حول العالم.  .14

مسؤولي اجلهات احلكومية والهيئات واملنظمات من كافة   .1
الدول املشاركة.

اإلدارة العليا لشركات املقاوالت الكبرى )الرؤساء، نّواب الرؤساء،   .2
واملدراء العاّمون في قسم اخلدمات الفنّية واإلنتاج(.

وزارات الكهرباء، الطاقة واملياه في كافة الدول املشاركة.  .3
القادة املشاركون في حتديِد سياسات التشغيل والصيانة )على   .4

كافة املستويات الوطنّية واإلقليمّية  والدولّية(.
املستثمرون، املهندسون، اخلبراء والباحثون.  .5
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Kindly book us a stand at the exhibition نرجو حجز جناح في المعرض We need a special Designنرغب بتنفيذ تصميم جناح خاص

- Cancellation is only accepted in writing 
before 15 September 

- 50% payment upon signature & the due 
balance (50%) two weeks before the 
opening date. 

- The stand booking includes partitioning, 
carpeting, lighting, electrical outlets (5A), 
fascia name, and cleaning

- Minimum booth size is 3x3 (9m2)
- Installation day:23 October
- Disassembly day:25 October
- For special booth design extra fees will be 

charged.

الغاء الحجز يتم بكتاب رسمي قبل ١٥ سبتمبر  -
تسدد ٥٠٪ من القيمة االجمالية سلفًا عند الحجز   -

وتسديد الرصيد قبل شهر من تاريخ المعرض
الجناح يتضمن الموكيت، الفواصل المعدنية،   -
االنارة، مخرج كهربائي بقوة ٥ امبير، االسم، 

والنظافة اليومية
أقل مساحة متوفرة 3×3 )9 متر مربع(   -

تركيب المعرض يوم ٢3 اكتوبر  -
إزالة المعرض يوم ٢٥ اكتوبر  -

في حال إختيار تنفيذ و/أو تصميم جناح خاص،   -
ستطبق الرسوم الخاصة بذلك.

TERMS & CONDITIONSالتقدميات والرشوط

 للتسجيل، فضاًل أكمل االستـمارة  وأرسلها الى
Please fill this form and send it to exhibit@omaintec.com

استمارة حجز جناح بالمعرض
STAND BOOKING FORM

معلومات التواصل 

اجار املرت ٥٠٠$

طريقة الدفع

CONTACT DETAILS

RENTAL / SQM 500$

PAYMENT MODE

SQMAMOUNT DUE IN USEPRODUCT

Cheque/Bank draft made payable to " 
Specialist Group"

• Bank transfer in USD to 
"Specialist Group"

• SAMBA Bank, Kingdom Center, 
Riyadh, KSA

• Account No. 18 0700 3302
• IBAN SA60 4000 0000 0018 

0700 3302
• A copy of the transfer slip 

must be faxed or mailed to the 
organizers

DATE SIGNATURE التاريخالتوقيع

االسم األخير

النشاط

فاكس:

الرمز البريدي:

الدولة:

االسم األوسط

المنصب

الهاتف:

البريد االلكتروني:

المدينة:

االسم األول

الجهة

الجوال:

الموقع:

صندوق البريد:

Last Name

Industry

Fax:

Zip Code:

Country:

Linked in:

Middle Name

Position

Telephone:

Email:

City:

Twitter:

First Name

Organization

Mobile No:

Website:

P.O. Box:

Facebook:

Address: العنوان:
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