الصالــون الدولــي

لإلستثمــار الفالحــي والتكنولوجيـــا

تونس  :من  10إلى  13أكتوبر / 2018بقصر المعارض بالكرم

بطاقــة استشهــار
www.siat.tn

لتعمير المطبوعة وإرجاعها إلى واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية
قبل  31جويلية  2018على العنوان التالي :
 ،62نهج آالن سافاري  1003 -تونس

الهاتف  • )216( 71 771 300 :الفاكس )216( 17 808 453 :

البريد اإللكتروني  • prom.agri@apia.com.tn :موقع واب www.apia.com.tn. :

سـيات،التظاهرة المتخصصـة فـي عرض التقنيـات الحديثة والخاصـة بالفالحة والصيد البحـري والتعريف بفرص ومجاالت االسـتثمار
مـن خالل المكونـات التالية :
• فضاءات لعرض المستجدات والمجاالت الجديدة لالستثمار في قطاعات الفالحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والخدمات،

• لقـاءات شـراكة بيـن مسـتثمرين ورجـال أعمال مـن تونس ونظرائهـم األجانب قصـد بعث مشـاريع إنتاج وربـط عالقـات تجارية أو
إبرام عقـود إنتاج،
• حصـص وورشـات لعـرض التقنيـات الحديثة للتعريف بالمسـتجدات على مسـتوى تحسـين الجـودة واإلنتاج وإدخـال قيمة مضافة
على المنتجـات الفالحية،
• منتدى دولي يتعلق باالستثمار في الفالحة والصيد البحري والصناعات الغذائية.
مساحـة العـرض
المساحة المستغلة للعرض
 12 000م

2

عـدد العارضيـن

المساحة الجملية للعرض

العدد الجملي للعارضين

ععد العارضين من تونس

ععد العارضين األجانب

300

230

70

15 000م

2

• البلدان المشاركة  :ينتظر أن يفوق عدد البلدان المشاركة  30بلدا.

• عدد الزائرين المنتظرين  :أكثر من  20 000أغلبهم من المهنيين والناشطين في مجاالت الفالحة والصيد البحري.

المؤسســة :

• الغاية االجتماعية ................................................................................................................................................................................. :

• الصفة  ........................................................................... :ممثلة من طرف السيد ............................................................................ :

مؤسسة عمومية
مستثمر فالحي

مؤسسة بحث

صاحب تكنولوجيا حديثة

أنشطة أخرى(أذكرها) ...................................................................................................................................................................

العنوان .................................................................................................................................................................................................. :

البلد  ................................................... :المدينة  .................................................... :الترقيم البريدي .................................................... :

الهاتف  ......................................................................................... :الفاكس ........................................................................................ :

المسؤول عن الملف .............................................................................................................................................................................. :

البريد اإللكتروني ......................................................................................... :موقع الواب ..................................................................... :

اإلستشهار المطلوب :

نوعية اإلستشهار ..................................................................................................................................................................... :

السعـــر................................................................................................................................................................... :

طريقة الدفع
 30%من التاكليف الجملية عند حجز الجناح والباقي قبل  31جويلية 2018

تدفع تاكليف المشاركة بواسطة صك أو تحويل بنكي لفائدة واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية ،حساب رقم :
 07309007510330001455بنك اآلمان فرع آالن سافاري ـ تونس
IBAN : TN 5907309007510330001455
Swift : CFCTTNTT

الرجاء إرسال النسخة من اإلذن بالتحويل.
إمضــاء الطلـــب :

إسم ولقب الممضي .............................................................................................................................................................................. :

اإلمضــــــاء والختــــم

في ..............................................................

أثمان اإلستشهار في وسائط سيات 2018
الوسيطـة
الموقع الخاص بسيات’2018

معطيات حول نوعية اإلستشهار
-النشر من تاريخ اإلذن بالتزويد إلى موفى أكتوبر .2018

-العالمات اإلشهارية  :بصفحة االستقبال أو بالصفحات الداخلية.

األسعـــار

X

بصفحة االستقبال  5 :أالف دينار.-بصفحة داخلية  2 :أالف دينار

حجم المعلقة  48 :صم  68 xصم.
 -السحب 1000 :

العالمات اإلشهارية  7 :عالمات أسفل المعلقة.المعلقة الخاصة بالصالون

التعليق بداية من جويلية  2018في فضاءات :  -اإلدارات والمؤسسات المعنية.

  -التمثليات الديبلوماسية واالقتصادية بتونس وبالخارج.

 5أالف دينار.

  المعارض والصالونات بتونس وبالخارج.  -المطارات والموانئ.

  -األماكن العمومية بتونس الكبرى.

الالفتات

300الفتة بحجم 5م1/م من القماش.العالمات اإلشهارية  : 7عالمات أسفل المعلقة.التعليق  :خالل شهر أكتوبر  2018باألماكن العمومية ومداخلالمدن.

 3أالف دينار.

بمعدل5الفتات في لك والية داخلية.بقية الالفتات بأهم ساحات ومداخل مدن تونس الكبرى. 3الفتات كبيرة بحجم 12م 3/م من الباش.

العالمات اإلشهارية  7عالمات بأسفل الالفتة.التعليق  :خالل الفترة من8إلى13أكتوبر .2018-على طريق .DC33

 2أالف دينار.

-بساحة المعرض.

-داخل ا لمعرض تحت القبة.

المحتوى  :معطيات حول االستثمار في تونس.قائمة اسمية للعارضين وتوزيعهم حسب األنشطة والبلدان.دليل العارضين

السحب  : 2000 :نسخة،-التوزيع  :يوزع على اكفة العارضين وسيتم بيعة للزائرين.

العالمات اإلشهارية  :يمكن إ دراج شعار المؤسسة في الغالفالخارجي للدليل أو إدراج صفحات إشهارية بالدليل.

دليل الزائر

قائمة ا سمية للعارضين وتوزيعهم حسب األنشطة والبلدان.السحب  5000 :نسخة،-التوزيع  :يوزع على اكفة العارضين والزائرين.

العالمات اإلشهارية  :يمكن إدراج شعارا لمؤسسة في الغالفالخارجي للدليل أو إدراج صفحات إشهارية بالدليل.

البرنامج العام للصالون

تقديم ا لبرنامج ا لعام للصالون.-السحب في  10000نسخة.

-التوزيع  :بداية من شهر سبتمبر 2018

الرجاء وضع عالمة  Xعلى نوعية اإلستشهار المطلوب .

-الصفحة ا لثانية للغالف 1500 :دينار.

الصفحة الثالثة للغالف  1500 :دينار.-صفحة داخلية  1000 :دينار.

 1/2صفحة داخلية  800 :دينار. 1/4صفحة داخلية  500 :دينار.الصفحة الثانية للغالف1000 :دينار.الصفحة الثالثة للغالف 1000 :دينار.صفحة داخلية 700 :دينار.1/2 -صفحة داخلية 500 :دينار.

  1/4صفحة داخلية  300 :دينار. 500دينار.

