
 

 

 

كة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام مجموعة فرص   2023الشرا

 شركاء التحول الرقمي

كات وتستمر  مزايا    2023الترويج لشركاء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  ترتب على  ي الذي    2023منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام    حتىتبدأ بإعالنات خاصة بعد تأكيد الشرا

خرى ذات الصلة بالقمة. وسيتم واالجتماعات األ  2023منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  لمن خالل عملية المشاورة المفتوحة  أيضاً  سيتم الترويج للشركاء  و   .2023مارس    17إلى    13سُيعقد من  

 . 2023تعزيز الترويج خالل ورش العمل في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  

 الخدمات 

 الشريك  الشريك االستراتيجي 

 البالتيني

 (حصري)

 الذهبي المميز

 (حصري)

 الذهبي

 ( متعدد)

 أنشطة محددة

 ( متعدد)

 المساهم

 ( متعدد)

 الداعم

 ( متعدد)

      )وقت ممتد(   كلمة تطلعية في جزء االفتتاحأولوية إلقاء 

       كلمة في جزء االفتتاح أولوية إلقاء 

أولوية إلقاء بيان في الجلسة الرفيعة المستوى المخصصة لبيانات  

 السياسة العامة 
      

       أولوية إلقاء كلمة كشريك بالتيني في حفل االختتام 

       جلسات الحوار الرفيعة المستوى  المشاركة كمحاور في

في خاصة  )لممثلي   مداخالت  الوزاري  المستديرة  المائدة  اجتماع 

 الحكومات حصراً( 
      

       المساعدة في ترتيب االجتماعات الثنائية

       تواصل رفيع المستوى  قهوة

       غداء تواصل رفيع المستوى 
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 الخدمات 

 الشريك  الشريك االستراتيجي 

 البالتيني

 (حصري)

 الذهبي المميز

 (حصري)

 الذهبي

 ( متعدد)

 أنشطة محددة

 ( متعدد)

 المساهم

 ( متعدد)

 الداعم

 ( متعدد)

       حفل عشاء رفيع المستوى 

       إفطار تواصل رفيع المستوى 

       حجز منطقة جلوس في الجلسة العامة 

كة         إعالن خاص والترويج للشرا

العالمية   القمة  لمنتدى  الترويجية  المواد  على  الشعار  وضع 

لعام   المعلومات  اإللكتروني   2023لمجتمع  الموقع  ذلك  في  بما 

 والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك

      

       طرية قُ ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/

       طرية قهوة قبل ورشة العمل المواضيعية/القُ 

       الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل 

       صالة عرض 

       مقصورة عرض 

لمجتمع   العالمية  القمة  نشرة  طريق  عن  كة  للشرا الترويج 

من   كثر  أ تضم  القمة  بشأن  شهرية  إخبارية  )نشرة  المعلومات 

 ( من أصحاب المصلحة 500 000

      

( للقمة  االجتماعي  التواصل  قنوات  خالل  من    Twitterالترويج 

 (LinkedInو Instagramو Facebookو
      

       للشركاءالفتات شكر 

       الترويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية 

       إلى بث على اإلنترنت  أيضاً  فيديوية يتم تحويلها ةمقابل

استضافة فعاليات اجتماعية حصرية لكبار الشخصيات، فقط من  

 أجل المشاركين رفيعي المستوى 
      

       كبار الشخصيات دخول صاالت 
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 الخدمات 

 الشريك  الشريك االستراتيجي 

 البالتيني

 (حصري)

 الذهبي المميز

 (حصري)

 الذهبي

 ( متعدد)

 أنشطة محددة

 ( متعدد)

 المساهم

 ( متعدد)

 الداعم

 ( متعدد)

المستوى   الرفيعة  التواصل  أحداث  خالل  عروض  تقديم  فرصة 

 )غداء وإفطار رفيعا المستوى وإفطار وصاالت كبار الشخصيات( 
      

       عدد كبير من الدعوات لألحداث االجتماعية الرفيعة المستوى 

       لذلك  مخصصةالترويج للشريك من خالل مساحة  

       2023 الظهور في النشرة الصحفية الرسمية لمنتدى القمة لعام

  مكان القمة  عرض تسجيالت فيديو ترويجية للشريك في

 ثانية( 60)

 

 ثانية( 45)

 

 ثانية( 30)
   

       توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل منتدى القمة 

       2023لعام  خالل منتدى القمةتوفير مسؤول اتصال مخصص 

       2023دعم تسجيل الشركاء في منتدى القمة لعام 

       فيديو خاص /مصور فوتوغرافي

       تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك في منتدى القمة  

 القيمة
فرنك  150 000

 سويسري 
فرنك  100 000

 سويسري 
فرنك  65 000

 سويسري 
 فرنك سويسري 30 000

فرنك  15 000
 سويسري 

contact:  

-wsis
info@itu.int 
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 فرنك سويسري(  000 150)  البالتيني الشريك االستراتيجي: 

عرض الظهور المميز للشريك االستراتيجي البالتيني  

 أولوية إلقاء كلمة تطلعية في جزء االفتتاح 1

 المخصصة لبيانات السياسة العامة  المستوى الجلسة الرفيعة في بيان إلقاء أولوية 2

 أولوية إلقاء كلمة كشريك بالتيني في حفل االختتام  3

 المستوى  الرفيعة الحوار جلسات في كمحاور المشاركة 4

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري )لممثلي الحكومات حصراً(  خاصة في مداخالت 5

 الثنائية االجتماعات  ترتيب في المساعدة 6

 قهوة تواصل رفيع المستوى  7

 غداء تواصل رفيع المستوى  8

 حفل عشاء رفيع المستوى  9

 إفطار تواصل رفيع المستوى  10

 حجز منطقة جلوس في الجلسة العامة  11

كة 12  إعالن خاص والترويج للشرا

  2023 وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 13

 الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك ي ذلكبما ف 

 طرية ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُ  14

 طريةقهوة قبل ورشة العمل المواضيعية/القُ  15

 الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل  16

 صالة عرض  17

كة عن طريق نشرة القمة  الترويج   18 )نشرة إخبارية شهرية    العالمية لمجتمع المعلوماتللشرا

كثر من  بشأن القمة   ( من أصحاب المصلحة  000 500تضم أ

 ( LinkedInو   Instagramو   Facebookو   Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة )  19

 الفتات شكر للشركاء  20

 توغرافيةالترويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفو  21

 مقابلة فيديوية يتم تحويلها أيضاً إلى بث على اإلنترنت 22

 استضافة فعاليات اجتماعية حصرية لكبار الشخصيات، فقط من أجل المشاركين رفيعي المستوى  23

 دخول صاالت كبار الشخصيات  24

)غداء وإفطار رفيعا المستوى  فرصة تقديم عروض خالل أحداث التواصل الرفيعة المستوى   25

 كبار الشخصيات(  وإفطار وصاالت

 عدد كبير من الدعوات لألحداث االجتماعية الرفيعة المستوى  26

 الترويج للشريك من خالل مساحة مخصصة لذلك  27

 2023لعام   الظهور في النشرة الصحفية الرسمية لمنتدى القمة 28

 ثانية( 60)  عرض تسجيالت فيديو ترويجية للشريك في مكان القمة 29

 منتدى القمة  توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل 30

 2023القمة لعام  توفير مسؤول اتصال مخصص خالل منتدى 31

 2023القمة لعام  دعم تسجيل الشركاء في منتدى  32

 فيديو خاص /مصور فوتوغرافي 33

تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك في منتدى القمة  34
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 فرنك سويسري(  000 100)  الشريك االستراتيجي: الذهبي المميز

 الذهبي المميز عرض الظهور المميز للشريك االستراتيجي 

 كلمة في جزء االفتتاحأولوية إلقاء  1

 المخصصة لبيانات السياسة العامة  المستوى الجلسة الرفيعة في بيان إلقاء أولوية 2

 الثنائية االجتماعات  ترتيب في المساعدة 3

 قهوة تواصل رفيع المستوى  4

 غداء تواصل رفيع المستوى  5

 إفطار تواصل رفيع المستوى  6

 حجز منطقة جلوس في الجلسة العامة  7

كة 8  إعالن خاص والترويج للشرا

  2023 وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 9

 بما في ذلك الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك

 طرية ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُ  10

 طريةالقُ /قهوة قبل ورشة العمل المواضيعية 11

 الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل  12

 صالة عرض  13

كة عن طريق نشرة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالترويج   14 )نشرة إخبارية شهرية    للشرا

كثر من  بشأن القمة   ( من أصحاب المصلحة  000 500تضم أ

 ( LinkedInو   Instagramو   Facebookو   Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة )  15

 الفتات شكر للشركاء  16

 الترويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية 17

 مقابلة فيديوية يتم تحويلها أيضاً إلى بث على اإلنترنت 18

 دخول صاالت كبار الشخصيات  19

)غداء وإفطار رفيعا المستوى  فرصة تقديم عروض خالل أحداث التواصل الرفيعة المستوى   20

 كبار الشخصيات(  وإفطار وصاالت

 عدد كبير من الدعوات لألحداث االجتماعية الرفيعة المستوى  21

 الترويج للشريك من خالل مساحة مخصصة لذلك  22

 2023لعام   الظهور في النشرة الصحفية الرسمية لمنتدى القمة 23

 ثانية( 45)  عرض تسجيالت فيديو ترويجية للشريك في مكان القمة 24

 منتدى القمة  توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل 25

 2023القمة لعام  توفير مسؤول اتصال مخصص خالل منتدى 26

202القمة لعام  دعم تسجيل الشركاء في منتدى  27



 

 

 

 فرنك سويسري(  000 65)  الذهبي الشريك االستراتيجي: 

الذهبي  عرض الظهور المميز للشريك االستراتيجي 

 أولوية إلقاء كلمة في جزء االفتتاح 1

 أولوية إلقاء بيان في الجلسة الرفيعة المستوى المخصصة لبيانات السياسة العامة  2

 ترتيب االجتماعات الثنائيةالمساعدة في  3

 حجز منطقة جلوس في الجلسة العامة  4

كة 5  إعالن خاص والترويج للشرا

  2023 وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 6

 بما في ذلك الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك

 طرية ويج ذات صلة مواضيعية/قُ ورشة عمل وفعاليات تر 7

 طريةقهوة قبل ورشة العمل المواضيعية/القُ  8

 الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل  9

 صالة عرض  10

كة عن طريق نشرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات )نشرة إخبارية شهرية   11 الترويج للشرا

كثر من    ( من أصحاب المصلحة  000 500بشأن القمة تضم أ

 ( LinkedInو   Instagramو   Facebookو   Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة )  12

 الفتات شكر للشركاء  13

 الترويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية 14

 مقابلة فيديوية يتم تحويلها أيضاً إلى بث على اإلنترنت 15

 الشخصيات دخول صاالت كبار  16

)غداء وإفطار رفيعا المستوى  فرصة تقديم عروض خالل أحداث التواصل الرفيعة المستوى   17

 كبار الشخصيات(  وإفطار وصاالت

 عدد كبير من الدعوات لألحداث االجتماعية الرفيعة المستوى  18

 2023الظهور في النشرة الصحفية الرسمية لمنتدى القمة لعام   19

 ثانية( 30)  عرض تسجيالت فيديو ترويجية للشريك في مكان القمة 20

 منتدى القمة  توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل 21

 2023القمة لعام  توفير مسؤول اتصال مخصص خالل منتدى 22

2023القمة لعام  سجيل الشركاء في منتدى دعم ت 23
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 فرنك سويسري(  000 30)  أنشطة محددة الشريك:

 عرض الظهور المميز للشريك في أنشطة محددة 

 أولوية إلقاء بيان في الجلسة الرفيعة المستوى المخصصة لبيانات السياسة العامة  1

كةإعالن خاص  2  والترويج للشرا

  2023وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   3

 بما في ذلك الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك

 طرية ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُ  4

 طريةقهوة قبل ورشة العمل المواضيعية/القُ  5

 الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل  6

 مقصورة عرض  7

كة عن طريق نشرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات )نشرة إخبارية شهرية   8 الترويج للشرا

كثر من    من أصحاب المصلحة(   000 500بشأن القمة تضم أ

 ( LinkedInو   Instagramو   Facebookو   Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة )  9

 الفتات شكر للشركاء  10

 الترويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية 11

 دخول صاالت كبار الشخصيات  12

فرصة تقديم عروض خالل أحداث التواصل الرفيعة المستوى )غداء وإفطار رفيعا المستوى   13

 وإفطار وصاالت كبار الشخصيات( 

 كبير من الدعوات لألحداث االجتماعية الرفيعة المستوى عدد  14

 منتدى القمة  توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل 15

2023مخصص خالل منتدى القمة لعام   توفير مسؤول اتصال 16
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 ( فرنك سويسري 000 15)  المساهم  الشريك:

 عرض الظهور المميز للشريك المساهم 

 بما في ذلك الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك 2023وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   1

 طرية ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُ  2

 التجارية في مكان التسجيل الترويج للعالمة  3

 مقصورة عرض  4

 ( LinkedInو Instagramو Facebookو  Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة ) 5

 الفتات شكر للشركاء  6

 دخول صاالت كبار الشخصيات  7

 منتدى القمة  توفير قاعة اجتماع مخصصة خالل 8
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 (wsis-info@itu.int: جهة االتصالالشريك: الداعم ) 

 الداعم عرض الظهور المميز للشريك 

 بما في ذلك الموقع اإللكتروني والعروض والفيديوهات، وما إلى ذلك 2023وضع الشعار على المواد الترويجية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   1

 طرية ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُ  2

 الترويج للعالمة التجارية في مكان التسجيل  3

 مقصورة عرض  4

 ( LinkedInو Instagramو Facebookو  Twitterالترويج من خالل قنوات التواصل االجتماعي للقمة ) 5

 الفتات شكر للشركاء  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


