نظام الرعايات 6102
هذه الشروط والتعليمات التي تحكم برنامج الرعايات في لجنة ارتباط المهندسين األردنيين في المنطقة الغربية:
المقدّ مة:
حيث أنّ لجنة ارتباط المهندسين هي الجهة الممثلة لنقابة المهندسين األردنيين في األردن ،وبما أّ ّنها الجهة الوحيدة
المعنية بالتواصل مع الزمالء المهندسين في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية من حيث تجميعهم ودعوتهم
للفعاليات المختلفة والتواصل معهم عبر الموقع اإللكتروني والرسائل القصيرة.
وبما أنّ هناك العديد من الشركات والمؤسسات ترغب بالتواصل مع الزمالء المهندسين أو شريحة منهم بهدف التسويق
لمنتج مع ّين أو اإلعالن عن خدمة محددة أو ألي هدف تسويقي.
فقد ت ّم تحديد نظام الرعايات ليكون مرجعا ً للطرفين:
 .1يحق للجنة ارتباط المهندسين في المنطقة الغربية الحصول على رعاية شركات مختلفة والتي لها مصلحة في
رعاية نشاطات المهندسين االردنيين في المنطقة الغربية  ،وفقا ً للمزايا التالية:

الم ّيزات المستح ّقة للشركات الراعية
توزيع البروشورات الدعائية على المشاركين بفعالية واحدة فقط
وضع بانر خلفي وستاند تعريفي بالشركة الراعية في فعالية واحدة

الباقة  /الرعاية
الماسية البالتينية الذهبية

نعم
نعم

الفضية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عدد الرسائل القصيرة الدعائية في السنة

3

2

1

اليشمل

كلمة تسويقية في فعالية واحدة بما اليزيد عن  01-01دقائق

نعم

نعم

نعم

اليشمل

اإلعالن المجاني في الموقع اإللكتروني لعدد من الشهور

12

9

6

2

ارسال ايميالت تعريفية وتسويقية للمهندسين في المنطقة الغربية في السنة

4

3

2

1

عقد لقاء خاص تعريفي بالشركة ومنتجاتها على حساب الشركة للمهندسين

نعم

نعم

اليشمل

اليشمل

 .2تستحق لجنة ارتباط المهندسين األردنيين في المنطقة الغربية مقابل المزايا المقدمة أعاله مبلغا ً ماليا ً مخصص لدعم
أنشطة الزمالء المهندسين ،ويمكن تفصيله على النحو التالي:
الميزة المستحقة

المبلغ المطلوب باللاير

الرعاية الماسية

 330,,,لاير

الرعاية البالتينية

 220,,,لاير

الرعاية الذهبية

 130333لاير

الرعاية الفضية

 20333لاير

 .3في حال رغبة أية شركة وطلبها عقد لقاء خاص للمهندسين لترويج منتجاتها او مشاريعها يشترط اآلتي :
أ -أن يكون دور النقابة فقط دور اإلعالن عن الفعالية دون المشاركة فيها أو تحمل أية مسؤولية .
ب -أن تحصل النقابة على مبلغ مقطوع قدره  70233لاير .
ت -أن يعقد اللقاء في فندق خمس نجوم مع ضيافة مناسبة للحضور على حساب الشركة .
ث -أن تعلن النقابة بوضوح انها غير مسؤولة عن أية مشاريع سوى فتح فرصة قد تناسب الزميل المهندس مع
تحمله مسؤولية قراره .
 .4عند رغبة الشركة الراعية استخدام قاعدة بيانات المهندسين بإرسال رسالة او إيميل دون االستفادة من اسم النقابة:
أ -تحصل النقابة على مبلغ مقطوع قدره  10,,,لاير مقابل كل رسالة قصيرة.
ب -تحصل النقابة على مبلغ مقطوع قدره  233لاير مقابل كل إيميل مرسل.
ت -ال يتم اإلشارة إلى اسم النقابة ال من قريب وال من بعيد.
 .2آلية الدفع مقدم بنسبة  %133في جميع الخدمات والباقات باستثناء الباقة الماسية فتدفع الشركة الراعية  %23من
القيمة مع بداية كل ستة شهور.
مع تحيات لجنة ارتباط المهندسين األردنيين –
المنطقة الغربية  -المملكة العربية السعودية

