SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES

www.mefma.org

info@mefma.org

SPONSORSHIP CATEGORIES
PLATINUM SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

{USD 25,000}

Privileged seating at the event with 10 free passes for staff and clients
Opportunity to give a presentation or case study relevant to the event topic (subject to approval)
Logo placement as headline on the stage backdrop and on all on-site branding
Logo positioning on front page of event brochure as “Platinum Sponsor”
Logo to be placed on the VIP invite of the event
Logo placed in emails and website page dedicated to the event
1 email shot to MEFMA’s full professional database announcing the sponsorship of the company giving it regional exposure
Company profile & logo to be listed in the event brochure
Literature of sponsor to be available on MEFMA information desks
Literature of sponsor to be available on each delegate seat in the ballroom
1 post on each of MEFMA’s social media channels (LinkedIn, Twitter & Facebook) announcing the sponsorship of the company
Sponsorship of the company to be mentioned in the press release of the event
Full-page advertisement in the event brochure
Opportunity to have a dedicated space for networking in the exhibition area branded by the Platinum Sponsor
6 sqm shell scheme stand in a prime location for both days of the event

} دوالر أمرييك25,000{ الراعي البالتيني
 بطاقات دخول مجاين للموظفني والعمالء10 •مقاعد متميّزة يف الفعالية مع
)•فرصة لتقديم عرض تقدميي أو دراسة حالة ذات صلة مبوضوع الفعالية (مبوجب املوافقة
•وضع الشعار كعنوانٍ يف خلفية املنصة وعىل كل العالمات التجارية املوجودة يف املوقع
»•وضع الشعار عىل الصفحة األوىل من كتيّب الفعالية كـ«الراعي البالتيني
•وضع الشعار عىل دعوة األشخاص الغاية يف األهمية إىل الفعالية
.•وضع الشعار يف الرسائل اإللكرتونية وعىل الصفحة املخصصة للفعالية عىل املوقع اإللكرتوين
.•إرسال رسالة إلكرتونية واحدة إىل قاعدة البيانات االحرتافية لجمعية الرشق األوسط إلدارة املرافق لإلعالن عن رعاية الرشكة
•إدراج ملحة موجزة حول الرشكة وشعارها عىل كتيب الفعالية
•توفري نرشة حول الرشكة عىل مكاتب االستعالمات التابعة لجمعية الرشق األوسط إلدارة املرافق
•توفري نرشة حول الرشكة عىل كل مقاعد الحضور قي القاعة
 فايسبوك) لإلعالن عن رعاية الرشكة، تويرت، نرشة عىل كل واحدة من قنوات وسائل التواصل االجتامعي (لينكد إن1•
•ذكر رعاية الرشكة يف البيان الصحفي املخصص للفعالية
•تخصيص صفحة كاملة لإلعالنات عىل كتيب الفعالية
•فرصة للحصول عىل مساحة مخصصة للتوااصل يف منطقة املعرض
 مرت مربع منصة عرض يف موقع رئييس يف يومي الفعالية6•
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فرص الرعاية
GOLD SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

{USD 20,000}

Privileged seating at the event with 7 free passes for staff and clients
Opportunity to nominate 1 representative from the company to take
part in the Panel Discussion session relevant to the event topic (subject
to approval)
Logo placement in emails, website page dedicated to the event, stage
backdrop and all on-site branding of the event
Company profile & logo to be listed in the event brochure
Literature of sponsor to be available on MEFMA information desks
1 post on each of MEFMA’s social media channels (LinkedIn, Twitter &
Facebook) announcing the sponsorship of the company
Sponsorship of the company to be mentioned in the press release of the
event
Half-page advertisement in the event brochure
6 sqm shell scheme stand included for both days of the event

} دوالر أمرييك20,000{ الراعي الذهبي
 بطاقات دخول مجاين للموظفني7 •مقاعد متميّزة يف الحدث مع
والعمالء
•فرصة لتقديم عرض تقدميي أو دراسة حالة ذات صلة مبوضوع الفعالية
)(مبوجب املوافقة
 وعىل الصفحة املخصصة للفعالية،•وضع الشعار يف الرسائل اإللكرتونية
عىل املوقع اإللكرتوين وعىل خلفية املنصة وكل العالمات التجارية
الخاصة بالفعالية واملوجودة يف املوقع
•إدراج ملحة موجزة حول الرشكة وشعارها عىل كتيب الفعالية
•توفري نرشة حول الرشكة عىل مكاتب االستعالمات التابعة لجمعية الرشق
األوسط إلدارة املرافق
، نرشة عىل كل واحدة من قنوات وسائل التواصل االجتامعي (لينكد إن1•
 فايسبوك) لإلعالن عن رعاية الرشكة،تويرت
•ذكر رعاية الرشكة يف البيان الصحفي املخصص للفعالية
•تخصيص نصف صفحة لإلعالنات عىل كتيب الفعالية
 مرت مربع منصة عرض يف موقع رئييس يف يومي الفعالية6•
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}{USD 15,000

SILVER SPONSOR

5 free passes for staff and clients
& Logo placement in emails, social media channels (LinkedIn, Twitter
Facebook), website page dedicated to the event, stage backdrop and
all on-site branding of the event
Company profile & logo to be listed in the event brochure
Literature of sponsor to be available on MEFMA information desks
Quarter-page advertisement in the event brochure
6 sqm shell scheme stand included for both days of the event

•
•
•
•
•
•

الراعي الفيض { 15,000دوالر أمرييك}
• 5بطاقات دخول مجاين للموظفني والعمالء
•وضع الشعار يف الرسائل اإللكرتونية وقنوات وسائل التواصل االجتامعي (لينكد إن ،تويرت ،فايسبوك) ،وعىل الصفحة املخصصة
للفعالية عىل املوقع اإللكرتوين وعىل خلفية املنصة وكل العالمات التجارية الخاصة بالحدث واملتوفرة يف املوقع
•إدراج ملحة موجزة حول الرشكة وشعارها عىل كتيب الفعالية
•توفري نرشة حول الرشكة عىل مكاتب االستعالمات التابعة لجمعية الرشق األوسط إلدارة املرافق
•تخصيص ربع صفحة لإلعالنات عىل كتيب الفعالية
• 6مرت مربع منصة عرض يف موقع رئييس يف يومي الفعالية

}{USD 20,000

FM EXCELLENCE SPONSOR

MEFMA’s 2018 industry survey and report on FM standards to be co-branded with sponsor company
Inclusion of a company case study and comment in the report
Physical copy of the co-branded report to be available on the MEFMA information desks at the event
Co-branded report to be published on the MEFMA website
Sponsorship of the company to be mentioned in a press release highlighting the report’s key findings, with opportunity to
add comment
The opportunity to nominate 1 representative from the company to play a lead role on the panel in a co-branded workshop
session on the report findings and industry next steps
Sponsorship of the company to be mentioned in the press release of the event
Logo placement in emails, website page dedicated to the event, stage backdrop, and on-site branding at the event
Company profile and logo to be listed in the event brochure
1 post on each of MEFMA’s social media channels (LinkedIn, Twitter & Facebook) promoting the co-branded report, and
mentioning the company as the sponsor
Privileged seating at the event with a free pass for the nominated workshop lead participant

يز يف إدارة املرافق { 20,000دوالر أمرييك}
راعي التم ُّ
• وضع شعار الرشكة الراعية عىل استبيان الجمعية لصناعة إدارة املرافق لعام  2018وعىل تقرير الجمعية عن معايري إدارة املرافق
•إدراج دراسة حالة للرشكة والتعليق عليها يف التقرير
•وضع شعار الرشكة الراعية عىل جميع نسخ التفرير املتوفرة عىل مكاتب االستعالمات التابعة لجمعية الرشق األوسط إلدارة املرافق
•نرش التقرير مع شعار الرشكة الراعية عىل موقع الجمعية
•ذكر رعاية الرشكة يف بيان صحفي ،وتسليط الضوء عىل النقاط والنتائج الرئيسية للتقرير مع فرصة إضافة تعليق
•فرصة ترشيح ممثل واحد من الرشكة الراعية للمشاركة بدور قيادي يف حلقة نقاش ورشة العمل حول نتائج التقرير والخطوات الصناعية القادمة إلدارة املرافق ،ووضع الشعار يف موقع ورشة العمل
•ذكر رعاية الرشكة يف البيان الصحفي املخصص للفعالية
•وضع الشعار كعنوانٍ يف خلفية املنصة وعىل كل العالمات التجارية املوجودة يف املوقع ويف الرسائل اإللكرتونية وعىل الصفحة املخصصة للفعالية عىل املوقع اإللكرتوين.
•إدراج ملحة موجزة حول الرشكة وشعارها عىل كتيب الفعالية
• 1نرشة عىل كل واحدة من قنوات وسائل التواصل االجتامعي (لينكد إن ،تويرت ،فايسبوك) للرتويج عن التقرير ،واإلعالن عن رعاية الرشكة
•مقعد مميز يف الفعالية مع بطاقة دخول مجاين للمرشح لورشة العمل
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•

}Category Sponsor {USD 8,000
•
•

5 free passes for staff and clients
Logo placement in 1 email shot, 1 post each on the social media channels
(LinkedIn, Twitter & Facebook), website page dedicated to the event,
stage backdrop and all on-site branding of the event
• Company profile & logo to be listed in the event brochure
• Literature of sponsor to be available on MEFMA information desks
• Opportunity to choose the title of the sponsorship. Below are some
options
TECHNOLOGY SPONSOR • TELECOMMUNICATION SPONSOR DEVELOPER
SPONSOR • SUSTAINABILITY SPONSOR
HEALTH & SAFETY SPONSOR • WASTE MANAGEMENT SPONSOR

راعي الفئة { 8,000دوالر أمرييك}
• 5بطاقات دخول مجاين للموظفني والعمالء
•وضع الشعار يف الرسائل اإللكرتونية وقنوات وسائل التواصل االجتامعي
(لينكد إن ،تويرت ،فايسبوك) ،وعىل الصفحة املخصصة للفعالية عىل
املوقع اإللكرتوين وعىل خلفية املنصة وكل العالمات التجارية الخاصة
بالحدث واملتوفرة يف املوقع
•إدراج ملحة موجزة حول الرشكة وشعارها عىل كتيب الفعالية
•توفري نرشة حول الراعي عىل مكاتب االستعالمات التابعة لجمعية الرشق
األوسط إلدارة املرافق
•فرصة اختيار عنوان الرعاية .ونورد فيام ييل بعض الخيارات
راعي التكنولوجيا • راعي االتصاالت السلكلية والالسلكية • راعي املطور
راعي االستدامة • راعي الصحة والسالمة • راعي إدارة املخلفات
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Badge Sponsor {USD 15,000}
Benefits as the above Category Sponsor package, in addition to:
• Exclusive logo placement on all delegate badges

Lunch Sponsor

{USD 15,000}

Benefits as the above Category Sponsor package, in
addition to:
• Exclusive on-site branding opportunity in the dining hall
dedicated for lunch

Gift Sponsor {USD 10,000}
Benefits as the above Category Sponsor package, in
addition to:
• Exclusive distribution of the company’s gift bags for all
delegates

} دوالر أمرييك15,000{

راعي الشارة

 ولكن،إن املنافع هي نفسها تلك الخاصة بحزمة راعي الفئة
:باإلضافة إىل
•وضع الشعار بشكلٍ حرصي عىل كل شارات الحضور

} دوالر أمرييك15,000{

راعي الغداء

 ولكن،إن املنافع هي نفسها تلك الخاصة بحزمة راعي الفئة
:باإلضافة إىل
•فرصة اإلعالن بشكلٍ حرصي يف املنطقة املخصصة للغداء
يف قاعة الطعام

} دوالر أمرييك10,000{

راعي الهدية

 ولكن،إن املنافع هي نفسها تلك الخاصة بحزمة راعي الفئة
:باإلضافة إىل
•توزيع أكياس هدايا الرشكة بشكلٍ حرصي لكل الحضور
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Workshop Sponsor

{USD 10,000}

Benefits as the above Category Sponsor package, in
addition to:
• Exclusive on-site branding opportunity in the workshop
room

} دوالر أمرييك10,00٠{

راعي ورشة العمل

 ولكن،إن املنافع هي نفسها تلك الخاصة بحزمة راعي الفئة
:باإلضافة إىل
•فرصة اإلعالن بشــكلٍ حرصي عىل املوقع يف غرفة ورشــة
العمل

EXHIBITION STAND (6 sqm)
) مرت مربع6( منصة عرض

•
•
•
•
•
•
•
•

Shell scheme stand size: 3 m width x 2 m Length. x 2.5 m
Height
Structure with white infill panels.
2 spotlights on track.
1 no. 13A socket
1 meeting table, 80 cm dia.
2 upright chairs, white color
Fascia name in self-adhesive vinyl cut out (with Stand no.
and company name)
1 Lockable cabinet (Size: 100 x 50 x 90 H)
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MEMBERS
USD 2,000

االعضاء
 دوالر أمرييك2,000

NON - MEMBERS
USD 3,000

غري االعضاء
 دوالر أمرييك3,000

م ارتفاع25 x م طول2 x م عرض3 :•قياس منصة العرض
.•هيكل مع لوحات بيضاء
 مصابيح موجهة2•
13A  مقبس رقم1•
 سم80 ، طاولة اجتامعات1•
 اللون األبيض، كرايس2•
)•لوحة ملصقة خارج املنصة تحمل (رقم املنصة واسم الرشكة
) ارتفاع90 × 50 × 100 : خزانة قابلة لإلغالق (القياس1•

SPONSORSHIP FORM
استامرة رعاية امللتقى
 فضالً أكمل االستـامرة وأرسلها اىل،للتسجيل

Please fill this form and send it to info@mefma.org
معلومات التواصل

CONTACT DETAILS
First Name

Email

االسم األول

Last Name

االسم األخري

الربيد االلكرتوين

Mobile No

الجوال

Telephone

الهاتف

Country

الدولة

Website

املوقع

City

املدينة

EXHIBITION STAND
MEMBERS
NON-MEMBERS

USD 25,000
USD 20,000
USD 15,000
USD 20,000
USD 15,000
USD 15,000
USD 10,000
USD 10,000
USD 8,000

إن التوقيــع عــى هــذه االســتامرة يعتــر

الراعي الفيض
راعي التم ُّيز يف إدارة املرافق

راعي الشارة

راعي اسرتاحة الغداء
راعي الهدية

راعي ورشة العمل

الفئات الراعية
يرجى تحديد فئة الرعاية املختارة

االعضاء

معلومات التواصل
مع اللجنة املنظمة
EMAIL ● info@mefma.org
WEBSITE ● www.mefma.org

.مرا جعــة

This form once signed will be
considered as an official contract
that both parties abide by.

الراعي الذهبي

غري األعضاء

ORGANIZING COMMITTEE
CONTACT DETAILS

عقــدا ً إلزاميــاً موجبــاً للطرفــن دون أي

TERMS & CONDITIONS

الراعي البالتيني

منصة عرض

USD 2,000
USD 3,000

التقدميات والرشوط

اسم الرشكة

فئات الراعية

SPONSORSHIP CATEGORIES
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
SILVER SPONSOR
FM EXCELLENCE SPONSOR
BADGE SPONSOR
LUNCH SPONSOR
GIFT SPONSOR
WORKSHOP SPONSOR
CATEGORY SPONSOR
Please specify the chosen sponsorship title

Company Name

DATE

SIGNATURE

COMPANY STAMP

التاريخ

التوقيع

ختم الرشكة

