


رسالة من اإلدارة

العارضون األعزاء ،

.DentalHealth نيابة عن مسارات ، يسعدنا أن نقدم لكم دليل خدمة العارضين 

يمكنك العثور على معلومات مفصلة عن التواريخ الرئيسية ومعلومات االتصال والخدمات اإلضافية المختلفة لتنظيم جناح 

 المعرض الخاص بك.

 شكًرا لك على االلتزام بالمواعيد النهائية والقواعد واللوائح الواردة في هذا الدليل.

 .DentalHealth يرجى مشاركة هذه المعلومات مع الموظفين في شركتك واألطراف الثالثة التي قد تكون معنية بك في

www.masarat-sy.com هذا الدليل متاح أيًضا على اإلنترنت من خالل الرابط 

 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ، فال تتردد في االتصال بنا.

 نتطلع إلى األمام لرؤيتك في دمشق ونتمنى لك معرًضا ناجًحا!

 مع أطيب التحيات،

                                                                                                                                     المدير العــام

                                                                                                                                     أنس ظبيـــان
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حملة عن اجلمهورية العربية السورية

ســـورية )بالحـــروف الالتينيـــة: Suraya( ، رســـميًا الجمهوريـــة العربيـــة 

 Al-Jumhūrīyah Al-Arabīyah( :الســـورية بالحـــروف الالتينيـــة

as-Sūrīyah( ، هـــي دولـــة فـــي غـــرب آســـيا ، تحـــد لبنـــان مـــن الجنـــوب 

ـــن  ـــى م ـــا إل ـــرب ، وتركي ـــن الغ ـــط   م ـــض المتوس ـــر األبي ـــي ، والبح الغرب

ـــن  ـــطين م ـــوب وفلس ـــن الجن ـــرق واألردن م ـــن الش ـــراق م ـــمال والع الش

 الجنـــوب الغربـــي. ســـوريا بلـــد الســـهول الخصبـــة والجبـــال العاليـــة والصحـــاري ، وهـــي موطـــن الجماعـــات العرقيـــة والدينيـــة.

فـــي  عضـــو  وهـــي  محافظـــة.   14 مـــن  تتكـــون  موحـــدة  جمهوريـــة  ســـوريا 

االنحيـــاز. عـــدم  حركـــة   ، المتحـــدة  األمـــم  غيـــر  واحـــدة  دوليـــة   منظمـــة 

ـــا لمعنـــى بـــالد الشـــام )منطقـــة ســـوريا  فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة ، كان اســـم »ســـورية« مرادفً

ـــد  ـــة مواقـــع العدي ـــة الحديث ـــة باســـم الشـــام( ، بينمـــا تضـــم   الدول ، والمعروفـــة باللغـــة العربي

ـــام  ـــالد الش ـــي ب ـــال ف ـــارة إيب ـــك حض ـــي ذل ـــا ف ـــة ، بم ـــات القديم ـــك واإلمبراطوري ـــن الممال م

ـــالد.  ـــل المي ـــة قب ـــة الثالث باأللفي

العالـــم. فـــي  المأهولـــة  المـــدن  أقـــدم  بيـــن  مـــن  دمشـــق  والعاصمـــة   حلـــب 

الهيـــكل   ،  26،454،263 )الســـكان:  الرئيســـية:  الكلمـــات  فـــي  ســـوريا 

-25  ،  ٪19.52 ســـنة:   24-15  ،  ٪31.39 ســـنة:   14-0 العمـــري: 

 .)٪4.31 فـــوق:   ،  ٪5.52 ســـنة:   64-55  ،  ٪39.26 ســـنة:   54 
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حملة عن مسارات للمعارض واملؤمترات

ـــرات مرخصـــة  ـــارض والمؤتم ـــم المع إن شـــركة مســـارات لتنظي
مـــن قبـــل المؤسســـة العامـــة للمعـــارض واألســـواق الدوليـــة 
بقـــرار / 3 / )2 / 5 ( والقـــرار رقـــم / 46 / الصـــادر عـــن 

ــن. ــة والتمويـ ــارة الداخليـ وزارة التجـ

معـــرض  بتنظيـــم  قمنـــا   ، المهنيـــة  مســـيرتنا  خـــالل 
 Cozmostyle« بالبشـــرة  والعنايـــة  الصحـــة 
معـــرض  أول  كونـــه  مـــن  أهميتـــه  جـــاءت   .»2014
الراحـــة. مـــن  ســـنوات   3 بعـــد  بالبشـــرة  والعنايـــة  الصحـــة  مجـــال  فـــي   متخصـــص 
.2014 لعـــام  مهًمـــا  اقتصاديًـــا  حدثًـــا  لكونـــه  ببراعـــة  المعـــرض   نجـــح 
 .2015  Medhealth معـــرض  مســـارات  نظمـــت   ، ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة 
دمشـــق. أطبـــاء  لنقابـــة  الثامـــن  العلمـــي  المؤتمـــر  مـــع  المعـــرض  هـــذا   تزامـــن 

المعـــرض  والمعـــارض  للمؤتمـــرات  مســـارات  أطلقـــت 
الســـوري الدولـــي األول للجامعـــات والتدريـــب )SIUS(. أن 
يكـــون معـــرض للتعليـــم العالـــي األول فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 
الســـورية خـــالل األزمـــة، والـــذي بلـــغ عـــدد الجامعـــات 
 الحكوميـــة والخاصـــة والمعاهـــد العليـــا المشـــاركة 22 جامعـــة.
الحيويـــة  القطاعـــات  جميـــع  لتغطيـــة  اســـتكماال 
الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة  فـــي  والخدميـــة 
والمعـــارض  للمؤتمـــرات  مســـارات  نظمـــت   ،

 المعـــرض والمؤتمـــر الســـوري الدولـــي للتمويـــل والمصـــارف )SIFBA(. إنـــه الحـــدث األول مـــن نوعـــه.
 ، الرئيســـية  االقتصاديـــة  القطاعـــات  تغطيـــة  فـــي  اســـتمراًرا 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  مســـارات  أطلفـــت   2017 عـــام  فـــي 
.JOBEX العمـــل  وفـــرص  التوظيـــف  معـــرض   والمعـــارض 
للمؤتمـــرات  مســـارات  أطلقـــت   2019 وفـــي 
يركـــز  الـــذي   MOBEX معـــرض  والمعـــارض 
التطبيقـــات. وتطويـــر  المحمـــول  الهاتـــف  تقنيـــة   علـــى 
 2020 أطلقـــت مســـارات للمؤتمـــرات والمعارض جوبيكـــس االفتراضية.
والمعـــارض  للمؤتمـــرات  مســـارات  أطلقـــت   2021 عـــام  فـــي 
DentalHealth والمعـــرض الدولـــي للشـــحن والتخليـــص الجمركـــي )CARGOSYR(، وتســـتعد لعـــام 2022 
إلطـــالق المعـــرض الدولـــي للصحـــة الســـنية DentalHealth( ومعرضيـــن فـــي الشـــهر الســـادس حزيـــران 
همـــا ) معـــرض التجـــارة العالميـــة وحـــق االمتيـــاز SIFEX، والمعـــرض الدولـــي للشـــحن والتخليـــص الجمركـــي 
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حملة عن املعرض الدولي للصحة السنية

ـــت  ـــرات أول ـــارض والمؤتم ـــل شـــركة مســـارات للمع ـــذ انطـــالق عم من

اهتمامـــاً كبيـــراً بالجانـــب الطبـــي للمعـــارض التخصصيـــة لمـــا لهـــا مـــن 

ـــار. ـــادة اإلعم ـــي إع ـــى ســـورية ف ـــة عل ـــة المقبل ـــي المرحل ـــة ف أهمي

قمـــن المعـــرض الدولـــي للصحـــة الطبيـــة MedHealth إلـــى 

ــوالً  ــة PharmaHealth وصـ ــة الدوائيـ ــي للصحـ المعـــرض الدولـ

ـــه  ـــى نجاحـــاً باهـــراً فـــي عـــام 2021 فـــي دورت ـــذي الق ـــي للصحـــة الســـنية DentalHealth، وال ـــى المعـــرض الدول إل

ـــن  ـــد م ـــذا كان ال ب ـــري، ل ـــني والمخب ـــال الس ـــي المج ـــص ف ـــر / متخص ـــزوار /8000 زائ ـــدد ال ـــاوز ع ـــث تج ـــة جي الثاني

التحضيـــر لنجـــاح أكبـــر فـــي عـــام 2022.

الســـنية  للصحـــة  الدولـــي  المعـــرض  وينطلـــق 

ـــس 24  ـــن الخمي ـــرة م ـــي الفت )DentalHealth( ف

أذار ولغايـــة األحـــد 27 أذار 2022 علـــى أرض 

ـــك  ـــق المطـــار، وذل ـــة - طري ـــارض الدولي ـــة المع مدين

لتواجـــد النســـبة العظمـــى مـــن األطبـــاء ومخبـــري 

ــة. ــة الجنوبيـ ــنان فـــي المنطقـ األسـ

ويقـــام المعـــرض بالتزامـــن مـــع سلســـلة مـــن األيـــام العمليـــة 

ــورية  ــل سـ ــات داخـ ــات ونقابـ ــات وجامعـ ــع هيئـ ــاون مـ بالتعـ

ـــي  ـــة ف ـــريحة التخصصي ـــرض الش ـــتهدف المع ـــا، ويس وخارجه

طـــب األســـنان.
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الزمان واملكان:

»DentalHealth« يقام المعرض الدولي للصحة السنية

                                                                      

                                                                      الزمان:

2022 أذار   27 األحـــد  ولغايـــة  أذار   24 الخميـــس  مـــن                                        

                                                                      يوميًا من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساًء

المكان:

دمشق - سورية

مدينة المعارض الدولية - طريق المطار
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املواعيد وفرتة انتهاء املواعيد:

 12 أذار 2022       الموعد النهائي لمشاركة الشركات.

 بعد 12 أذار 2022  يجب على المشاركين دفع رسوم إضافية بنسبة ٪20.

17 أذار 2022       الموعد النهائي لتقديم الوصف المكون من 50 كلمة ، وشعار الشركة وتفاصيل معلومات االتصال                                 

                            للشركة، حيث يمكن ارسالها عبر البريد االلكتروني ليتم وضعها بدليل المعرض.

                            الموعد النهائي للحصول على قائمة كاملة بأسماء العارضين للحصول على اللوحات االسمية.

 20 أذار 2022       الموعد النهائي لطلب التجهيزات اإلضافية للستاند من شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات.

 22 أذار 2022       استالم الستاندات من قبل المشاركين من الساعة 10:00 إلى الساعة 4:00 مساًء

                                       ساعات عمل المعرض

                                       الخميس 24 أذار: من الساعة 10:00 حتى 6:00 مساًء

                                       الجمعة 25 أذار: من الساعة 10:00 حتى 6:00 مساًء

                                       السبت 26 أذار: من الساعة 10:00 حتى 6:00 مساًء

                                       األحد 27 أذار: من الساعة 10:00 حتى 6:00 مساًء

 28 أذار 2022       إزالة الستاندات واستالم المشاركين المعروضات الخاصة بهم: من الساعة 10:00 حتي 3:00 ظهراً
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طرق الوصول إىل دمشق واملعرض

السفر إلى دمشق

 بالطائرة

 أسهل طريقة للوصول إلى دمشق هي بالطائرة وهناك العديد من شركات الطيران لديها رحالت منتظمة إلى دمشق.

يوجد في دمشق مطار دولي واحد )مطار دمشق الدولي(.

 عن طريق البر

 ترتبط دمشق جيًدا بالعديد من المدن بالطرق السريعة.

من الممكن أيًضا القيادة إلى دمشق من لبنان والعراق واألردن للقادمين من )السعودية العربية ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

 الكويت ، عمان ، إيران( بالسيارة، هناك ثالثة حدود رئيسية للوصول والدخول إلى سورية: لبنان والعراق واألردن.

 الوصول إلى مدينة المعارض

                                   18 كم / 15 ميالً من مركز المدينة إلى مدينة المعارض الدولية.

                                   )25 دقيقة بسيارة األجرة ، التكلفة حوالي 100.000 ليرة سورية(

                                  

                                  تعمل الحافالت العامة بين وسط المدينة )جسر الرئيس( إلى مدينة المعارض الدولية من 9:30                       

                                  إلى 5:00. كل نصف ساعة مجانا. يستغرق حوالي 30 دقيقة.

 موقف سيارات

هناك موقف سيارات متاح في مدينة المعارض الدولية ومجاني.
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ملاذا املشاركة يف املعرض؟

تعتبر المعارض من أكثر الوسائل تحفيزاً لالقتصاد ألنها تولد أفكاراً 

حول دراسة الصناعات في الوطن، 

حيث يتم سنوياً عقد ما يقارب /113.000/ معرض في العالم 

يحضرها /125 مليون/ زائر ويشارك بها مليون عارض.  

المعرض فرصة للشركات المشاركة للتعريف بخدماتها ومنافسة 

الشركات المشاركة وتقديم ما لديها، كما أنها فرصة للتعرف بقوائم 

أسماء أطباء ومخبري األسنان والتجار والمستودعات.

الحصول على عمالء جدد وتوثيق العالقات مع العمالء المحتملين 

والحاليين، وفتح أسواق جديدة والحصول على شركاء ووكالء جدد، 

وإتمام الصفقات.

توقيع اتفاقيات بين الشركات المشاركة الدولية والمحلية في 

المعرض، وتقوية العالمة التجارية للمؤسسة.
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معلومات عن موقع املعرض
 • ال يسمح تجاوز المساحة المحجوزة.

 • يمنع استخدام الشريط الالصق على األرض

 • قدرة تحمل األرضية )الحمولة الصافية( 250 كغ / م 2

 • أقصى ارتفاع لبناء ستاندات 3 م

 • يمنع تعليق الالفتات )الالفتات من السقف( التي يزيد وزنها عن 30كغ.

.LED توفير الطاقة الكهربائية للستاند. الجهد: 220 فولط ، 50 هيرتز.20 واط • 

 • يجب أن يكون النشاط الرئيسي ألي ستاند عبارة عن عرض الشركة لمنتجاتها أو خدماتها.

• ال يُسمح باستخدام المصورين أو فناني البورتريه أو غيرهم من فناني األداء دون موافقة خطية من مسارات، كما أن 

استخدام اإلضاءة وشاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون مسموح به داخل مساحة الستاند طالما لم يحدث أي إزعاج 

.LED على أن تكون اإلضاءة 

 • يجب احتواء المؤثرات الصوتية واإلضاءة داخل كل منطقة ستاند.

 • يجب على المشاركين إبالغ المنظم عن:

 - عقد اليانصيب

 - تنظيم ألعاب الحظ

- استخدام فناني األداء
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الشريك األكادميي - الشريك املصريف - شريك احلوالت املالية الداخلية

DentalHealth كن الشريك األكاديمي الرسمي لمعرض

خالل مشاركتك في DentalHealth، تكون األكاديمي الحصري في المعرض.

 مزايا الشريك األكاديمي الحصري:

 وضع شعار الشريك على جميع المواد المطبوعة واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالمية.

أن تصبح األكاديمي الحصري في المعرض.

DentalHealth كن الشريك المصرفي الرسمي لمعرض

خالل مشاركتك في DentalHealth، تكون المصرف الحصري في المعرض ولجميع الشركات المشاركة المحلية والدولية.

 مزايا الشريك المصرفي الحصري:

 وضع شعار الشريك على جميع المواد المطبوعة واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالمية.

أن تصبح المصرف الحصري لجميع الشركات المشاركة المحلية والدولية.

الوصول إلى شريحة كبيرة من األطباء ومخبري األسنان.

DentalHealth كن شريك الحوالت المالية الداخلية الرسمي لمعرض

خالل مشاركتك في DentalHealth، تكون شركة الحوالت المالية الحصرية في المعرض ولجميع الشركات المشاركة 

المحلية.

 مزايا شريك شركة الحوالت المالية الحصرية:

 وضع شعار الشريك على جميع المواد المطبوعة واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالمية.

أن تصبح شركة الحوالت المالية الحصرية لجميع الشركات المشاركة المحلية.

الوصول إلى شريحة كبيرة من األطباء ومخبري األسنان.

  11



بنك - شركة تأميــن - شركة شحن

DentalHealth كن الشريك التأميني الرسمي لمعرض

خالل مشاركتك في DentalHealth، تكون شركة التأمين الحصرية في المعرض ولجميع الشركات المشاركة المحلية 

 والدولية.

 مزايا الشريك التأميني الحصري:

 وضع شعار الشريك على جميع المواد المطبوعة واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالمية.

أن تصبح شركة التأمين الحصرية لجميع الشركات المشاركة المحلية والدولية.

الوصول إلى شريحة كبيرة من األطباء ومخبري األسنان.

DentalHealth كن شريك الشحن الرسمي لمعرض

خالل مشاركتك في DentalHealth ، تكون شركة الشحن الحصرية في المعرض ولجميع الشركات المشاركة المحلية 

 والدولية.

 مزايا شريك الشحن الحصري:

 وضع شعار الشريك على جميع المواد المطبوعة واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالمية.

 أن تصبح شركة الشحن الحصرية لجميع المشاركين المحلية والدولية.

  12



الفئة املستهدفة للمشاركة

الفئة املستهدفة للزيارة

المستلزمات السنية. شركات التجهيزات السنية.                                                          -   -

المصـارف. شركات التجهيزات المخبرية السنية.                                              -   -

المعامل الدوائية.                                                                               -       شركات التأمين.                                                                          - 

المستودعات الدوائية.  المستلزمات والمستهلكات السنية.                                                 -   -

مشافي.                                                                               مراكز تجميل األسنان.                                                                -   -

شركات الشحن. شركات خدمية للقطاع الطبي.                                                       -   -

شركات إدارة النفقات.       األكاديميات والجامعات.                                                               -   -

مخبري األسنان. شريحة أطباء أسنان دمشق وريفها.                                               -   -

مراكز األشعة الطبية.  -      المستشفيات العامة والخاصة بدمشق وريفها.                                      - 

المستوصفات الطبية.   أطباء األسنان المقيمين في المستشفيات.                                         -   -

المستودعات الدوائية.   طالب الجامعات الحكومية والخاصة للطب والصيدلة واألسنان.              -   -

مراكز البيع والجملة. طالب المعاهد الطبية والمخبرية.                                                   -   -
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احلملة اإلعالنية

لوحات طرقية

رسائل الكترونية

صحف وجرائد

تلفزيون

راديو

بانرات إعالنية بمواقع الكترونية

مجالتوسائل التواصل االجتماعي

رسائل قصيرة خليوية كروت دعوة

بوسترات رول أب

@

  14



ميزات الرعاية
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ات الرعا�ة �  م��  الما�� � ال����

 
7551إعطاء مساحة

 
32م�� ���ات إع���ة ضمن �ل�ل المعرض

 
  كة ع� �سائل ال�وا�ل ا���ما�� 75����� م��و�ات �ا�ة �ال��

 
**�ض� لو�و الرعا� ع� ال�وحات الطر��ة

 
**�ض� ال�و�و ع� لوحة الم��مر

 
**�ض� ال�و�و ع� ��� ال�ل�ل

 
ات   ال�وس�� �

**�ض� ال�و�و ��

 
كة ضمن الوسائل اإلع�م�ة ع� ال�� � ك�� **ال��

 
**��اعة كر�ت �عو� ل���اء �ال��ا�لة �وض� ع���ا لو�و الرعا�

 
  المعرض **�ض� ال�و�و ع� ال�وحات ا�سم�ة ال�ا�ة �م�ا���

 
�ن �ح�و� الم��مر **�ض� ال�و�و ع� ال�وحات ا�سم�ة ل�م�ا��

 
**�ض� ال�و�و ع� لوحات ال��لة ل�معرض

 
 ع� �وا�ات ال��و� *م�� لوحات إع���ة ل�را��

 
   الما�� � ع�م�ة �اس� الرا�� *����� م�ا��

 
كة *��اعة كر�ت �عو� �اس� ال��

 
*�و������� ���رات ضمن �س� اس�ع�مات المعرض

 
  *�و������� ���ات �ر����ة ل�را��



ميزات الرعاية إضافية
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كن عارضًا
تكلفة المشاركة:

 سيحصل كل عارض على صفحة معلومات مجانية واحدة في دليل المعرض.

 يحصل كل جناح بمساحة 12 م 2 على / 3 / لوحات اسمية.

كل شخص يستخدم اللوحة االسمية يجب أن يكون موظف في الشركة العارضة أو أن يكون له ارتباط تجاري مباشر. اللوحات 

االسمية صالحة طوال مدة المعرض. يتم إرسالها مسبقًا ولكن استالمها يكون من مكتب المنظمين اعتباًرا من الخميس 24 

 أذار اعتباًرا من الساعة 9:00 صباحاً.

مواصفات الستاند:

سوف تكون الستاندات مرسومة وفق مخطط من قبل شركة مسارات بارتفاع وتصميم موحد. 

ارتفاع الجدران الفاصلة 2.46 متر. أقصى ارتفاع للمبنى 3 م.

شفافية الستاند:

بالنسبة ألنواع الستاندات ضمن الجزر هي )3 جوانب مفتوحة( وشبه الجزيرة )جانبان مفتوحان( ، تطلب مسارات أن يكون 

خط الرؤية عبر الستاند ممكنًا من الممر إلى الممر بنسبة 40٪ على األقل عندعرض المشارك خدماته في الستاند..

كمثال على معايير التقييم ، قد يتم حظر المساحات عالية الجدران التي تشكل غرف تخزين كبيرة تعيق رؤية المشاركين 

األخرين بشكل غير معقول وفي هذه الحالة لن يحصلوا على الموافقة من قبل الشركة المنظمة.

 أنواع الستاندات وسجاد الممر:

مباني من طابقين وغير مسموح بها دون العودة إلى الشركة المنظمة. 

يُسمح باستخدام األقواس أو الجسور أو اإلنشاءات المماثلة التي تربط بين الستاندات ، كما ال يُسمح باستخدام ستاندات في 

.L & U الجزر على شكل 

 خلفية الجدران:

تم تصميم جدران الستاندات بلونين خلفية الجدران بيضاء واللوحة األمامية باللون األزرق.
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كن عارضًا

نظام ضمان اجلودة

 يشمل بناء الستاندات:

 • البناء من الفضة المؤكسدة - األلمنيوم المعدني

 • ألواح الجدران باللون األبيض

 • الدعائم ، تثبيت القضبان عن طريق قفلها مع بعضها

.LED حزمة الكهرباء األساسية )220 فولت(: توفر حتى 50 واط • 

  • اللوحة األمامية زرقاء.

  • سجاد رمادي.

  • كاونتر

  • 2 كرسي

  • عدد 1 سبوت إضاءة

 • لوحة اسم الشركة باللغتين العربية 

 واإلنجليزية

  • 3 رفوف

 وال يشمل: رسوم تأجير األثاث وخطوط الهاتف وتأمين العارضين وخدمات الطعام والمشروبات وما إلى ذلك.

تقدم شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات نظام ضمان الجودة للمشاركين في معارضها، وهو نظام يطبق ألول مرة بسورية.

1- ضمان جودة التجهيزات المقدمة خالل فترة المعرض: » جدران، أرضية الموكيت، اإلضاءة، الكراسي، كونتوار »

2- ضمان كفاءة التكييف والتدفئة بجودة عالية.

3- ضمان النظافة المرافقة خالل فترة المعرض.

4- ضمان ثباتية جودة الكهرباء.

5- ضمان توافر الحماية األمنية المناسبة طيلة فترة المعرض.

6- ضمان حسن تعامل الموظفين مع المشاركين والزوار.
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مواد دعائية

 مواد إضافية مدفوعة:

 إعالن في صفحة دليل المعرض.

 شريط اللوحة االسمية.

 مواد الطباعة.

 مواد دعائية.

 تصميم ستاند خاص:

بناًء على طلب الشركة ، يمكن تخصيص مواد الستاند من )الكروم ، 

 االكبوند ، الخشب(
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جتهيزات إضافية مدفوعة

كاونتر عرض خشب مع باب

1 . 0 0 * 0 . 5 0 * 1 . 0 0  m

خزانة بلور مع ألمنيوم وخشب

0 . 5 0 * 0 . 5 0 * 2 . 2 0  m  /  0 . 6 5 * 0 . 6 5 * 2 . 2 0  m

كاونتر استعالمات

1 . 0 8 * 0 . 5 8 * 1 . 1 0  m

طاولة خشب مع ألمنيوم

0 . 6 5 * 0 . 6 5

كاونتر عرض زجاج مع باب

0 . 5 0 * 1 . 0 0 * 2 . 2 0  m

كاونتر عرض زجاج وخشب مع باب

1 . 0 0 * 0 . 5 0 * 1 . 0 0  m 

كاونتر عرض خشب مع باب

1 . 0 8 * 0 . 8 5 * 0 . 8 2  m

مكتب استعالمات ألمنيوم

1 . 8 0 * 2 . 2 0

ليـــوم ا فـــي  لمعـــدات  ا جيـــر  تأ ر  ســـعا أ ئمـــة  قا
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جتهيزات إضافية مدفوعة

أريكة جلد مفردة ومزدوجة

O n e  D o u b l e ,  Tw o  S i n g l e 

كرسي بار هيدرويك

كرسي بار عادي

أعمد مراسم

1 عامود + 1 شريط مخمل

مسطرة كهرباء

طاولة خشب

ارتفاع 45 سم

ارتفاع 80 سم

كرسي عادي

3 مكعبات خشب

ستاند برشورات
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جتهيزات إضافية مدفوعة

البتوب

برادة ماء كهربائية

مكنة قهوة كهربائية

نبتة زينة

LED سبوت إضاءة

براد

5 أقدام / 8 أقدام

شاشة

أرضية خشب

1:00*0.30 متر
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خمطط املوقع العام
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خمطط القاعة - جناح 10
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A8

12 sq. m.

Office

12 sq. m.

A9

12 sq. m.

A10

24 sq. m.

A11

24 sq. m.

A24

24 sq. m.

A23

12 sq. m.

A22

12 sq. m.

A21

12 sq. m.

A6

12 sq. m.

A5

12 sq. m.

A4

12 sq. m.

A3

24 sq. m.

A2

24 sq. m.

A13

16 sq. m.

A14

16 sq. m.

A15

16 sq. m.

A16

16 sq. m.

S1
Diamond Sponsor

75 sq. m.

S2
Golden Sponsor

51 sq. m.

S3
Golden Sponsor

51 sq. m.

B4

24 sq. m.

B5

18 sq. m.

B7

30 sq. m.

B1

24 sq. m.

B11

30 sq. m.

B2

24 sq. m.

B3

30 sq. m.

B8

24 sq. m.

B9

18 sq. m.

B12

24 sq. m.

B13

18 sq. m.

B18

24 sq. m.

B19

18 sq. m.

B16

15 sq. m.
B15

24 sq. m.

Goods Entrance

Main Entrance

Emergency
To Hall 26

To 
Conference

Hall 10

A1

36 sq. m.

A7

36 sq. m.

A12

40 sq. m.

B6

18 sq. m.

B10

18 sq. m.

B14

18 sq. m.

B20

18 sq. m.

B17

15 sq. m.
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