استمارة طلب املشاركة يف رعاية املؤمتر

Sponsorship Form

21 امللتقى اهلندسي اخلليجي

21ST GULF ENGINEERING FORUM

2018  فرباير22-21

21-22 February, 2018
Ritz Carlton, Kingdom of Bahrain

 مملكة البحرين، فندق الرتز كارلتون

Companies are invited to participate as Official
Sponsors of the event under various categories. The
attached form describes the different sponsorship
categories along with benefits. The sponsorship will
allow companies to promote their services to the GCC
audience, and will offer an opportunity to interact with
the attending professionals.
Detailed Information regarding sponsorship may be
obtained by contacting the following address:
FORUM SECRETARIAT
BAHRAIN SOCIETY OF ENGINEERS
P.O. Box 835
Manama, Bahrain,
Tel: +973 17810722
Fax: +973 17827475
Email: info.gef21@mohandis.org

الدعوة موجهة إىل الشركات لرعاية خمتلف األنشطة و الفعاليات

وتوضح استمارة طلب الرعاية
.اليت ستتم خالل انعقاد امللتقى
ّ
 إن.للفئات اخملتلفة للراعني الرسميني مع املزايا املمنوحة هلم
رعاية الشركات للملتقى سوف يتيح هلا الفرصة لتسويق خدماتها

و عرضها لشرحية واسعة من اجلمهور املشارك من خمتلف دول

 كما سيتيح هلا الفرصة للتفاعل وااللتقاء،اخلليج العريب و املنطقة

.مع اخلرباء يف شىت اجملاالت اليت يناقشها امللتقى

ميكنكم احلصول على معلومات أكثر تفصيال عن رعاية امللتقى

:مبراسلة العنوان التايل

Our company is pleased to sponsor
the following forum expenses:
Platinum Sponsor
Diamond Sponsor
Gold Sponsor
Silver Sponsor

NOTE: *“Prices mentioned in BD. is binding
(other currencies for reference only)”

BD
BD
BD
BD

10,000
7,500
5,000
3,000

سكرتارية امللتقى

مجعية املهندسني البحرينية

83 5 صندوق بريد رقم
 مملكة البحرين- املنامة
+97 3 17810722: هاتف
+97 3 17827475 : فاكس
info.gef21@mohandis.org :بريد إلكرتوين

، الرسوم املوضحة بالدينار البحريين هي املعتمدة:مالحظة
.أما العمالت األخرى املذكورة فهي فقط للتوضيح

:اسم الشركة

Company Name:
:املسئول
Contact Person: 						Title:

:العنوان الربيدي

Mailing Address:
:الدولة
City: 				Country:
				Postal
Code:
:املدينة

Telephone: 		

:املنصب

:اهلاتف

Fax: 			 : الفاكسEmail:

:التوقيع
Signature: 			 		Date:

Company Seal

:الرمز الربيدي
:الربيد اإللكرتوين
:التاريخ
:ختم الشركة

Banker’s draft/ Cheque payable to Bahrain Society of Engineers
By Bank Transfer - A/c No. 99065991, National Bank of Bahrain, Swift Code - NBOBBHBM
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