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 في دليل المعرض  نـمـوذج حــجــز 
            كتاب ملخصات األبحاث واألوراق العلميةو

 
 )جامعة الملك فيصل( م2022أكتوبر  13-11هــ الموافق 1444ربيع أول 17-15 خالل الفترة

  للجمعية الطبية البيطرية السعودية  الدوليالمؤتمر 
"آفاق الطب البيطري في   والمعرض المصاحب له

 المملكة العربية السعودية")التحديات والفرص(

The First Saudi Veterinary Medical Society 
Conference: Prospects of Veterinary Medicine 
in the Kingdom of Saudi Arabia (Challenges and 
Chances) PVM 

 

 

 

 يتم تحويل المبلغ إلى حساب الجمعية الطبية البيطرية السعودية بنك الرياض *  

 IBAN SA5820000003182653339950آيبان: 

ــعودية  ــة السـ ــة البيطريـ ــة الطبيـ ــادة الجمعيـ ـــل السـ إلــــ
ــاحة ــز مسـ ــل حجـ ــة يرجـ ــي  إعالنيـ ــل فـ ــرضدليـ  المعـ

ــةو           كتــــــاب ملخصــــــات األبحــــــاث واألوراق العلميــــ
        (               ) 

To the Saudi Veterinary Medical 
Association, please reserve an advertising 
space in the exhibition directory  and the 
book of research summaries and scientific 
papers  (                ) 
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 اإلعالن والترويج 

 

 دلـــــــــيـــل الـــمــعـــرض  

EXHIBITION CATALOGUE 

ــزوار فــي تصــف  المنتجــات  ــث يســتخدمه ال ــي المعــارض. حي ــوو أدوات التســويق ف ــل المعــرض واحــد مــن أق يعــد دلي

ــزوار  ــل ال ا عل ــ  ــرض مجان ــل المع ــوز  دلي ــرض. ي ــد المع ــة بع ــرات طويل ــه لفت ــاظ ب ــتم ا حتف والشــركات العار ــة وي

 والعار ين 

 كتاب ملخصات األبحاث واألوراق العلمية 

Book of research summaries and scientific papers 

ــل ملخصــات   ــث يحتــوي عل ــويق بــالمعرض حي ــن أدوات التس ــاث واألوراق العلميــة م ــاب ملخصــات األبح ــد كت يع

ا  ــ  ــوز  مجان ــرض. ي ــد المع ــة بع ــرات طويل ــه لفت ــاظ ب ــتم ا حتف ــؤتمر وي ــي الم ــاركة ف ــة المش ــاث واألوراق العلمي األبح

 علل المشاركين بالمؤتمر والزائرين للمعرض والمشاركين.

 

 

 ــــيـــل الـــمــعـــرض دلـــــ المساحة  م
كتاب ملخصات األبحاث  

 واألوراق العلمية 
 سعر اإلعالن

 ر. س   12000 √ √ بطن الغالف األمامي  1

 ر. س   12000 √ √ بطن الغالف الخلفي  2

 ر. س   10000 √ √ الصفحة المواجهة لبطن الغالف األمامي  3

 ر. س   10000 √ √ الصفحة المواجهة لبطن الغالف الخلفي  4

 ر. س  9000 √ √ ( 5-1الصفحات األولل المميزة ) 5

 ر. س  8000 √ √ صفحتين داخلية ملونة إعالنية وتحريرية  6

 ر. س  6000 √ √ صفحة داخلية ملونة 7

 ر. س  3500 √ √ نصف صفحة داخلية ملونة 8

mailto:info@svms.org.sa
http://www.svms.org.sa/

