
   رعاية سنوية أو فاعليةطلب 

 31/12/2023حىت  1/1/2023الفرتة من 

 سوف يشارك يف هذه الفعاليات مسؤولون رفيعو املستوى وممثلي اهليئات واملنظمات واملؤسسات الدولية ورجال الصناعة
 

  فئات الرعاية باقات الرعاية
 **ةرعاية برونزي **رعاية فضية **رعاية ذهبية **رعاية بالتينية

 الباقة السنوية
 *باقة الرعاية السنوية

 )قيمة باقة الرعاية السنوية(

 

 دوالر 90000

 

 دوالر 75000

 

 دوالر 60000

 

 دوالر 50000
 فعاليات خالل الفترة( 5باقة الفعاليات )

     معدة طويلة األجل بموقع المحطة النووية بالضبعةباقة فعالية استقبال أول 

     باقة فعالية الصبة الخرسانية األولى للوحدة النووية الثالثة

     تجميع وتركيب أول معدة نووية بالمحطة النووية عالية باقة ف

     الثالثباقة فعالية عيد الطاقة النووية 

     رسانية األولى للوحدة النووية الرابعةباقة فعالية الصبة الخ

 دوالر 14000 دوالر  16000 دوالر 20000 دوالر 25000 قيمة باقة الرعاية لكل فعالية على حده

 المصري للمصريين     هبالجنيقيمة المبالغ المحددة بالدوالر األمريكي أو ما يعادله 

 امتيازات الرعاية
 فئة الرعاية

 الراعي البرونزي  الراعي الفضي الراعي الذهبي الراعي البالتيني

  شعار الراعي على اإلعالنات الخاصة بالفاعلية، اسم و تواجد 
 في مكان وحجم مميز

 
   في مكان مميز

وني في المكان ابراز اسم وشعار الراعي ضمن حملة الترويج اإللكتر 
 المخصص للرعاة

 
 في مكان وحجم مميز

 
   في مكان مميز

  طباعة شعار الراعي على مطبوعات الفاعلية، 
 في مكان وحجم مميز

 
   في مكان مميز

  للفاعلية  يطباعة شعار الراعي على البانر الرئيس
 في مكان وحجم مميز

 
   في مكان مميز

مكان وحجم مميز على موقع الفعالية وضع اسم وشعار الراعي في 
 و/ أو الهيئة

 
أثناء الفاعلية ولمدة شهر بعد 

 انتهاء الفعالية

 
 15أثناء الفاعلية ولمدة 

 بعد انتهاء الفعالية يوم

 
أثناء الفاعلية ولمدة 

 أسبوع بعد انتهاء الفعالية

 
ولمدة  اثناء الفاعلية

 بعد انتهاء الفعالية يوم

 الربع سنويةعلى مجلة الهيئة الراعي وضع اسم وشعار 
 
مجلة )العدد العلى عددين من 

 السابق والالحق للفاعلية(

 
مجلة العلى عدد من 

 )العدد الالحق للفاعلية(
  

     مقال للراعي بعدد من مجلة الهيئة الربع سنوية
موقع الفعالية و/ أو إعالن فيديو من انتاج الراعي يتم وضعه على 

 الهيئة 

 
خالل الفعالية ولمدة شهر 

 بعد انتهاء الفعالية

 
 15خالل الفعالية ولمدة 

 يوم بعد انتهاء الفعالية
  

   )دقيقه واحده(  دقيقه (2 ) عرضه خالل الفعاليةإعالن فيديو من انتاج الراعي يتم 
تخصيص عدد من المقاعد المجانية للراعي في كل فاعلية يشترك 

 فيها بحسب األحوال
 

 مقاعد( 6)
 

 مقاعد( 4)
 

 مقاعد( 3)
 

 )مقعد واحد(
تخصيص مكان لوضع أعالم/ شعار الرعاه في الفاعليات المشتركين 

 بها بحسب األحوال
 

    مكان بارز

     ةفعاليالألبوم من الصور عن يحتوي على  فالش ميموري 
 وحسب فئة الرعاية معةالفعاليات مجت باقة الرعاية السنوية تشمل جميع مميزات باقة *

 في حالة االشتراك يتم الموافاة ببيان تفصيلي المتيازات الرعاية حسب كل فعالية، فئة الرعاية** امتيازات الرعاية تتناسب مع 
 للهيئة الحق رفض أي طلب دون ابداء أسباب 



 استمارة رعاية 
 معلومات عن الراعي

 اسم الشركة أو المؤسسة 
 النشاط  

 الشركة أو المؤسسة اسم ممثل 
 المنصب 
 البلد 
 العنوان 

  رمز بريدي /صندوق بريد  فاكس 
 هاتف  جوال 

 بريد الكتروني 
 موقع الكتروني 

 طريقة الدفع
                       لتوليد الكهرباء"                                                 محطات النوويةالبالدوالر األمريكي إلى "هيئة  بنكيتحويل  

 رقم الحساب...................................     ......................................    رقم الحساب المصرفي الدولي
 ............ يجب إرسال نسخة من قسيمة التحويل بالفاكس أو بالبريد إلى

                                                                         "لتوليد الكهرباء محطات النوويةاللى "هيئة إ بالعملة المحلية بنكيتحويل  
 ................................... ......................................رقم الحساب    رقم الحساب المصرفي الدولي

 ............ سخة من قسيمة التحويل بالفاكس أو بالبريد إلىيجب إرسال ن
 التاريخ  التوقيع 

 


