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يف مدننا ..
بني يديـك 

 االستثامر
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يهـدف الملتقى ٕالى اسـتعراض حزمة مـن الفـرص االسـت�ثمارية التـي يتـم طرحها 
مـــن قبــل األمانـــات, البلديــات والجهــات الحكومية، وتوســـيع قاعـــدة المتنافســـن 
عليهـــا مـــن خـــال اســـتقطاب اســـت�ثمارات رٔاسمالية للمســـاهمة فــي رفـع جـودة 

الحيــاة فــي المدن الســـعودية.

ملتقى االست�ثمار البلدي )فرص(
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ملتقى االست�ثمار البلدي )فرص( السابق 2020

 عدد الفرص

زائرفرصة است�ثمارية

عدد الزوار

عدد المشاركني

+45

5,00010,000

قيمة العقود 
االست�ثماريـــــة

 مليار ريال سعودي
+2

مشارك
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بيانات الملتقى
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فعاليات الملتقى

الجلسات الحواريــــــــــــــة 
والمحاضرات الرئيسية 

ورش العمـل 
المتخصصـــــة

المعـرض 
المصاحب

االطاقات وتوقيــــــــــع االتفاقيات 
والـعقـــــــــــــــــود االست�ثمــــــــــــــاريــــة
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الهدف من الرعاية 

14
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المحليــ�ن  المســت�ثمري�ن  تعريــف 

والدولي�ن بالفرص االست�ثمارية.
مــع  اســراتيجية  بنــاء شراكـــــــات 

والخــاص. العــام  القطــاع 

التجــارب  ٔابــرز  علــى  االطــــــــــــــاع 

وتبــادل الخــرات المعرفيــة فــي 

االســت�ثمار. قطــاع 

فرصة للقاء كبار المست�ثمري�ن
زيادة الوعــــــي

بالعامة التجارية.

خلق فرص

تروي�جية ٕاضافية.
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المستهدفون للمشاركة في الملتقى 

الصناديق والبنوك 
التمويليـــــــــــــــــــــــــــة

المست�ثمريـن المحلي�ن
 والدولي�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

األمانات والبلديات 
التابعـــــــــــــــــــــــــة لها

الشركـــات
الخاصــــــــة

األفراد المهتمن
 بالقطــــــــــــــــــــــــــــــــاع

الجهـــــــــات 
الحكوميــة
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Municipal Investments Forum

الرعــــــــاة

الراعي االستراتيجي

الراعي البالتينـي

الراعي الذهبي

الراعي الفضـي
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الراعي االسرتاتيجي

مسـاحة مخصصة للراعي في المعرض

الخدمـــات المقدمة  من خالل المطبوعات

توفري مساحة 200 مر مربـــع في المعرض المصاحب للملتقى	 

ظهور الشعار على غاف كتيب المؤتمر:	 
مــن 	  للمدعويــ�ن  المقدمــة  الدعــوات  فــي  الشــعار  ظهــور 

الشــخصيات وكبــار  مســت�ثمري�ن 
لكتيــب 	  األمامــي  الداخلــي  الغــاف  فــي  ٕاعانيــة  صفحــة 

تمــر  لمؤ ا
ظهور الشعار في دليل الزائر والتقري�ر الختامي 	 
صفحتان ٕاعانية في كتيب الملتقى	 
صفحتان تحري�رية في كتيب الملتقى	 
ظهور الشعار في خلفية بطاقة التعريف للزوار 	 

والمشاركن

الخدمات الرقمية المقدمة
ــ�ن بمحتــوى مخصــص مــن قبــل الراعــي 	  ارســال بريديــن الكروني

ــات التابعــة لملتقــى فــرص لقاعــدة البيان
ٕاعــان 10 ثوانــي يظهــر 4 مــرات خــال الســاعة فــي ٔاوقــات عمــل 	 

المؤتمر 
ظهــور الشــعار فــي 3 منشــورات عــن الملتقــى علــى منصــة 	 

تويــر حســاب ملتقــى فــرص الرســمي
تويــر حســاب ملتقــى 	  ٕاعانــي مخصــص علــى منصــة  منشــور 

الرســمي فــرص 
مقابلة تعرض على منصة توير حساب ملتقى فرص الرسمي	 
فيديــو مخصــص لمــدة دقيقــة ينشــر علــى منصــة تويــر  حســاب 	 

ملتقــى فــرص الرســمي

الخدمـات المقدمة في اللوحات
 الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة والقاعــــــــــــــــات 

ظهور الشعار في ٕاعانات الطرق 	 
ظهور الشعار في اللوحات الرحيبية واإلرشادية في الموقع	 
16 علم تحمل شعار الراعي على مداخل المبنى	 
 	)Hanging Banner( 6  برنات معلقة داخل القاعات

الخدمات الرقمية المقدمة
اإلعــان عــن توقيــع  عقــد الرعايــة مــع ممثــل مــن وزارة الشــؤون 	 

البلديــة والقرويــة واالســكان ونشــره فــي المنصــة الرســمية.
الشعار في الموقع اإللكروني	 

ورش العمل 
4 ورش عمل مخصصه يقدمها الراعي	 
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الراعي البالتينــي

الخدمات الرقمية المقدمةمسـاحة مخصصة للراعي في المعرض
ارســال بريــد الكرونــي بمحتــوى مخصــص مــن قبــل الراعــي 	 توفري مساحة 200  مر مربع في المعرض المصاحب للملتقى	 

لقاعــدة البيانــات التابعــة لملتقــى فــرص
ٕاعــان 10 ثوانــي يظهــر 3 مــرات  خــال الســاعة فــي ٔاوقــات 	 

عمــل المؤتمر
علــى 	  الملتقــى  عــن  منشــورات   3 فــي  الشــعار  ظهــور 

الرســمي فــرص  ملتقــى  حســاب  تويــر،  منصــة 
حســاب 	  تويــر،  منصــة  علــى  مخصــص  ٕاعانــي  منشــور 

الرســمي فــرص  ملتقــى 
تويــ�ر 	  ينشــر علــى منصــة  لمــدة دقيقــة  فيديــو مخصــص 

الرســمي فــرص  ملتقــى  حســاب 

الخدمات الرقمية المقدمة
وزارة 	  مــن  ممثــل  مــع  الرعايــة  عقــد  توقيــع  عــن  اإلعــان 

الشــؤون البلديــة والقرويــة واالســكان ونشــره فــي المنصــة 
الرســمية.

 الشعار في الموقع اإللكروني	 
ٕاعــان 10 ثوانــي يظهــر 3 مــرات  خــال الســاعة فــي ٔاوقــات 	 

عمــل المؤتمــر

الخدمـــات المقدمة  من خالل المطبوعات
ظهور الشعار على غاف كتيب المؤتمر	 
ظهور الشعار في الدعوات المقدمة للمدعوي�ن من 	 

مست�ثمري�ن وكبار الشخصيات
ظهور الشعار في دليل الزائر والتقري�ر الختامي	 
صفحة ٕاعانية في الغاف الداخلي الخلفي لكتيب المؤتمر 	 
صفحة ٕاعانية في كتيب الملتقى	 
صفحة تحري�رية في كتيب الملتقى	 
ظهور الشعار في خلفية بطاقة التعريف للزوار والمشاركن	 

الخدمـات المقدمة في اللوحات
 الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة والقاعــــــــــــــــات 

12 علم تحمل شعار الراعي على مداخل المبنى	 
ظهــور الشــعار فــي اللوحــات الرحيبيــة واإلرشــادية فــي 	 

الموقــع
 	)Hanging Banner( 3  برنات معلقة داخل القاعات

ورش العمل 
ورشتان عمل مخصصه يقدمها الراعي	 
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الراعي الذهبـــي

الخدمات الرقمية المقدمةمسـاحة مخصصة للراعي في المعرض
ظهــور الشــعار فــي منشــوري�ن عــن الملتقــى علــى 	 توفري مساحة 160 مر مربع في المعرض المصاحب للملتقى	 

منصــة تويــر، حســاب ملتقــى فــرص الرســمي
مقابلــة تعــرض علــى منصــة تويــر، حســاب ملتقــى 	 

فــرص الرســمي

الخدمات الرقمية المقدمة
اإلعــان عــن توقيــع  عقــد الرعايــة مــع ممثــل مــن وزارة الشــؤون 	 

البلديــة والقرويــة واالســكان ونشــره فــي المنصــة الرســمية.
الشعار في الموقع اإللكروني	 
ٕاعــان 10 ثوانــي يظهــر مرتــان خــال الســاعة فــي ٔاوقــات عمــل 	 

المؤتمــر

الخدمـــات المقدمة  من خالل المطبوعات
ظهور الشعار على غاف كتيب المؤتمر	 
ظهور الشعار في الدعوات المقدمة للمدعوي�ن من 	 

مست�ثمري�ن وكبار الشخصيات
ظهور الشعار في دليل الزائر والتقري�ر الختامي	 
صفحة تحري�رية في كتيب الملتقى	 

ظهور الشعار في خلفية بطاقة التعريف للزوار 	 
والمشاركن

الخدمـات المقدمة في اللوحات
 الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة والقاعــــــــــــــــات 

ظهــور الشــعار فــي اللوحــات الرحيبيــة واإلرشــادية 	 
فــي الموقــع

8 ٔاعام على مداخل المبنى	 
 	)Hanging Banner( برنان معلقان داخل القاعات
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الخدمات الرقمية المقدمةمسـاحة مخصصة للراعي في المعرض
ٕاعان 10 ثواني يظهر مرة  خال الساعة في ٔاوقات عمل 	 توفري مساحة 80 مر مربع في المعرض المصاحب للملتقى	 

المؤتمر
ظهــور الشــعار فــي منشــور عــن الملتقــى على منصــة توير، 	 

حســاب ملتقى فرص الرســمي
فــرص 	  ملتقــى  حســاب  تويــر،  منصــة  علــى  تعــرض  مقابلــة 

الرســمي

الخدمات الرقمية المقدمة
اإلعان عن توقيع عقد الرعاية مع ممثل من وزارة الشؤون 	 

البلدية والقروية واالسكان ونشره في المنصة الرسمية.
الشعار في الموقع اإللكروني	 

الخدمـــات المقدمة  من خالل المطبوعات

الخدمـات المقدمة في اللوحات
 الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة والقاعــــــــــــــــات 

4 ٔاعام تحمل شعار الراعي على مداخل المبنى	 
 	)Hanging Banner( برن معلق داخل القاعات

الراعي الفضـــي

ظهور الشعار على غاف كتيب المؤتمر	 
ظهور الشعار في الدعوات المقدمة للمدعوي�ن من 	 

مست�ثمري�ن وكبار الشخصيات
ظهور الشعار في دليل الزائر والتقري�ر الختامي	 
نصف صفحة ٕاعانية في كتيب الملتقى	 
ظهور الشعار في خلفية بطاقة التعريف للزوار المشاركن	 
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تــــــواصل معــــــنا..


