المهرجان األول
للعنب
في مصر
تحت رعاية وتنظيم
شركة كريتيف
إن ديزاين

تحت رعاية وتنظيم شركة كريتيف إن ديزاين
سجل تجاري رقم 39892
يسر شركة كريتيف إن ديزاين أن تعلن عن بدء فعاليات المهرجان األول
للعنب في مصر تحت شعار عنب مصر منذ عهد الفراعنة حتى اآلن
سبتمبر  2019في سنته األولى
إلى
وذلك في الفترة من
في تاريخ مصر الحديث وفي عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
وذلك بنادي المقاولون العرب بالقاهرة ،والمهرجان يضم مجموعة من
الشركات المتخصصة والمصانع المنتجة لمحصول العنب والصناعات
المرتبطة به ً ،
فضل عن الصناعات الغذائية بصفة عامة في مصر وعدد
من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار ثالثة أيام.
محاور المهرجان:
ً
أول:
تعظيم إنتاج محصول العنب بجمهورية مصر العربية من خالل ندوات
المتخصصين وخبراء [الشتالت – مستلزمات اإلنتاج – المبيدات – التعبئة
والتنظيف].

ثانيًا:
عمليات التصدير لمحصول العنب لدول العالم المختلفة وتجارة الجملة
خاصة للمصانع ذات الصلة بمحصول العنب.
ً
ثالثا:
معارض للصناعات الغذائية المرتبطة بمحصول ثمرة وأوراق العنب
بصفة خاصة والصناعات الغذائية بصفة عامة.
رابعًا:
طرح أكالت حديثة ألول مرة بجمهورية مصر العربية قائمة على ثمار
وأوراق العنب
خامسًا:
فعاليات ثقافية تتمثل في أمسية فرعونية تتضمن [أكالت فرعونية –
مالبس فرعونية – موسيقى وأغاني فرعونية]ً ،
فضل عن عروض فنية
وغنائية على هامش المهرجان
سادسًا:
تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لجمهورية مصر العربية من خالل
فعاليات المهرجان باإلعالم والدعاية واإلعالم المختلفة

سابعًا:
استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الزراعة والري والصناعات
القائمة على محصول العنب من خالل العروض والندوات المخصصة
لذلك بالمهرجان
أهداف المهرجان:
 -1النهوض بصادرات الحاصالت المصرية وخاصة البستانية من المحصول
العنب والمنتجات القائمة عليه.
 -2تعظيم إنتاج محصول العنب من خالل الندوات التي تعقد لهذا
الغرض لمحاضرين من المتخصصين والخبراء.
 -3إقامة معارض المنتجات من الثمار واألوراق ،وكذا الصناعات القائمة
على محصول العنب بصفة خاصة والصناعات الغذائية بصفة عامة.
 -4تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بجمهورية مصر العربية من خالل
الفعاليات الثقافية خاصة الفنية.
 -5إدخال التكنولوجيا والصناعات المتقدمة فيما يتعلق بعمليات
الزراعة والصناعات القائمة على المحصول.
 -6الوقوف على المستجدات التكنولوجية الحديثة للطاقة الجديدة
والمتمثلة في الطاقة الشمسية في عمليات زراعة محصول العنب
والصناعات القائمة عليه.

فعاليات ثقافية وفنية:
 -1أكالت جديدة بالمائدة المصريةً ،
فضل عن أمسية فرعونية.
 -2مسابقة المهرجان ألكبر الشركات المصدرة للمحصول من معيار
الكميات المصدرة.
 -3فتح أسواق جديدة لتصدير المحصولً ،
فضل عن الصناعات القائمة
عليه خاصة لدول أفريقيا.
 -4إقامة معارض على هامش المهرجان للصناعات الغذائية القائمة
على محصول العنب من حيث الثمار واألوراق وخشب أشجارهً ،
فضل عن
الصناعات الغذائية بصفة عامة.
 -5اإلعالن عن تأسيس جمعية مصر لمنتجي العنب بجمهورية مصر
العربية.
 -6اإلعالن عن إنشاء حديقة السالم بالعاصمة اإلدارية الجديدة بالتنسيق
مع الجهات التنفيذية ذات الصلة.
 -7استمرار عقد هذا المهرجان سنويًّا بجمهورية مصر العربية خالل
شهر يوليو من كل عام ،على أن يكون مهرجان دولي تسهم فيه
وزارات الثقافة والزراعة والشباب والسياحة والبيئة.

يتيح المهرجان فرصة لبناء عالقات مع الشركات والمؤسسات  ،والخبراء
من جميع أنحاء العالم.
إذا كنت ترغب في أن تصبح الراعي في المهرجان  ،يرجى تعبئة
نموذج طلب رعاية المهرجان وإرساله
لنا عبر البريد اإللكترونيinfo@creative-Basmah.com :

الراعى الماسى
وضع اإلسم والشعار بشكل بارز (حجم كبير) في كافة الوسائل اإلعالنية
•
الخاصة بالمهرجان.
(الموقع اإللكتروني ،الدعوات اإللكترونية ،البروشور الخاص بالمهرجان ،
الشاشة الرئيسية خلف المتحدثين).
تخصيص مساحة إعالنية ( 2دقائق) للراعي الرئيسي داخل ال ()CD
•
الذي سيسلم للمشاركين.
إدراج البروشور الخاص بالراعي الرئيسي ضمن مجلة المهرجان والتي
•
ستسلم للمشاركين.
وضع إسم وشعار الراعي الرئيسي (حجم كبير) في جميع لوحات الترحيب
•
الخاصة بالمهرجان .
تخصيص أماكن جلوس (فئة كبار الشخصيات  )VIPللراعي الرئيسي ( 5
•
أفراد ) .
•

حضور المهرجان مجان ًا لعشرة أشخاص .

•

كلمة فى مهرجان اإلفتتاح .

•

ورقة عمل خالل المهرجان .

•

درع تكريمي .

•

تخصيص مساحة خارج قاعة المهرجان لعرض المواد التعريفية بالراعي .

•

اجراء الراعي حوارات مع القنوات التى تقوم بالتغطية .

•

االشتراك فى جمعية منتجي العنب ومصنعيه.

الراعى الذهبي
• وضع اإلسم والشعار بشكل بارز (حجم أقل ) في كافة الوسائل
اإلعالنية الخاصة بالمهرجان (الموقع اإللكتروني ،الدعوات اإللكترونية،
البروشور الخاص بالمهرجان  ،الشاشة الرئيسية خلف المتحدثين).
• تخصيص مساحة إعالنية ( دقيقة ) للراعي الرئيسي داخل ال ()CD
الذي سيسلم للمشاركين.
• إدراج البروشور الخاص بالراعي الرئيسي ضمن مجلة المهرجان
والتي ستسلم للمشاركين.
• وضع اسم وشعار الراعي الرئيسي (حجم أقل ) في جميع لوحات
الترحيب الخاصة بالمهرجان .
• تخصيص أماكن جلوس (فئة كبار الشخصيات  )VIPللراعي
الرئيسي (  3أفراد ) .
•

حضور المهرجان مجان ًا لخمسة أشخاص .

• تخصيص مساحة خارج قاعة المهرجان لعرض المواد التعريفية
بالراعي .
•

اجراء الراعي حوار مع القنوات التى تقوم بتغطية المهرجان .

•

االشتراك فى جمعية منتجي العنب ومصنعيه.

الراعى الفضي
• وضع اإلسم والشعار بشكل بارز (حجم صغير) في كافة الوسائل
اإلعالنية الخاصة بالمهرجان (الموقع اإللكتروني ،الدعوات اإللكترونية،
البروشور الخاص بالمهرجان).
• إدراج البروشور الخاص بالراعي الرئيسي ضمن مجلة المهرجان
والتي ستسلم للمشاركين.
• وضع إسم وشعار الراعي الرئيسي (حجم صغير) في جميع
لوحات الترحيب الخاصة بالمهرجان .
• تخصيص أماكن جلوس (فئة كبار الشخصيات  )VIPللراعي
الرئيسي (شخص أو شخصين ).
•

حضور المهرجان مجان ًا لثالثة أشخاص .

• تخصيص مساحة خارج قاعة المهرجان لعرض المواد التعريفية
بالراعي .
•

إجراء الراعي حوار مع القنوات التى تقوم بتغطية المهرجان .

•

االشتراك فى جمعية منتجي العنب ومصنعيه.

الراعى البالتيني
• وضع اإلسم والشعار بشكل بارز (حجم صغير) في كافة الوسائل
اإلعالنية الخاصة بالمهرجان (الموقع اإللكتروني ،الدعوات اإللكترونية،
البروشور الخاص بالمهرجان).
• إدراج البروشور الخاص بالراعي الرئيسي ضمن مجلة المهرجان
والتي ستسلم للمشاركين.
• وضع إسم وشعار الراعي الرئيسي (حجم صغير) في جميع
لوحات الترحيب الخاصة بالمهرجان .
• تخصيص أماكن جلوس (فئة كبار الشخصيات  )VIPللراعي
الرئيسي (شخص أو شخصين ).
•

حضور المهرجان مجان ًا لشخص واحد .

• تخصيص مساحة خارج قاعة المهرجان لعرض المواد التعريفية
بالراعي .
•

إجراء الراعي حوار مع القنوات التى تقوم بتغطية المهرجان .

•

االشتراك فى جمعية منتجي العنب ومصنعيه.

سعر متر البارتشين  650ج للمتر

برنامج المهرجان
نحن شركه كرييتف ..
نتشرف بحضور سيادتكم مهرجان العنب الخاص بدنيا العنب ( شراء –
بيع – عقد صفقات ) وذلك بنادى ( المقاولون العرب ) فى الفتره من
 15الى  17سبتمبر  2019ونتمنى ان تستمتعوا ببرنامج المهرجان كال
بصفته
الساده المشاركين العارضين والضيوف والوفود العربيه الحاضره
والسادة الصحفيين واالعالمين
برنامج المهرجان -:
					

السبت 2019 / 9 / 14

الوصول والتسكين لجميع رجال األعمال والتجار فىالفندق الخاص
بنادى المقاولون العرب
					

االحد 2019/9/15

الساعه  12حتى الساعه  2تجهيز االفتتاح واستقبال الحضور عن طريق
االشور الخاصين بالشركة داخل القاعه
الساعه  3حتى الساعه  5عرض االفتتاح (شو راقص من خالل فرقه رضا)

ثم يلى ذلك كلمات الحضور ( رئيس المهرجان – ورؤساء الشركات
المنظمه والراعيه )
الساعه  5حتى الساعه 6
المرور على ( صاله االكالت ) شيفات واكالت خاصه
الساعه  6حتى الساعه 8
المرور على البرتيشن الخاص بالعرضين برفقه رئيس المهرجان والحضور
الساعه 8
ندوة ( تجارة العنب ما لها وما عليها )
تقديم اإلعالمية  :نشوه عادل  -بحوار كبرى االقتصاديين والزراعيين
من وزارة االستثمار بالقاعة الندوات بنادى المقاولون العرب
					

االثنين 2019/9/16

الساعه 10
بداء اليوم الثانى للبرتيشن وافتتاحة للجمهور والتبادل التجارى
الساعه  12حتى الساعه 3
فتح صاله الندوات لتبادل التعارف بين التجار والمزراعين
ومسئولى الشركات ووزاره االستثمار ووزاره الزراعه

الساعه  5حتى الساعه 6
المرور على ( صاله االكالت ) شيفات واكالت خاصه
الساعه  6حتى الساعه 8
ندوة فنية  -عن العنب ودورها فى االغنيه -
تقديم األعالمية  :نشوة عادل وبحضور بعض الفنانين بالقاعة الندوات
بنادى المقاولون العرب
الساعه 8
حفل تكريم للتجار والمزراعين المشاركين
الثالثاء 2019/9/17

					
الساعه 10

بداء اليوم الثالث للبرتيشن وافتتاحة للجمهور والتبادل التجارى
الساعه  12حتى الساعه 2
ندوة – من وزارة الزراعه للمزراعين  -بحضور مسئولى من الوزراة
تقديم :

بالقاعة الندوات بنادى المقاولون العرب

الساعه  5حتى الساعه 6
المرور على ( صاله االكالت ) شيفات واكالت خاصه
الساعه  7حتى 11
حفل الختام ( رقص من خالل احدى الفرق الشعبيه  -وتكريم الحضور
والرعاة وشخصيات الحدث )
					

المعرض -:

يظل المعرض من االفتتاح  2019/9/15من الساعه  3حتى الساعه 10
مساء فى اليوم االول ثم يوميا من الساعه  10صباحا حتى الساعه
 8مساء ويتخلل المعرض الكثير من الزيارات منها الفنية والشخصية
بشكل مستمر طول ايام العرض ويوجد به الكثير من المفاجآت من
العارضين واداره المهرجان للجضور
ملحوظة :
-1

يوجد قاعة خاصة بالندوات مفتوحة الثالثة ايام عددها  50فرد 0

 -2نحيط علم سيادتكم على جميع الشركات االخرى بانه يوجد
قاعه لعقد ورش عمل او مؤتمر خاص بهم وعدد 50فرد ويتم حجزها
بالساعة وذلك من خالل شركة كرييتف .

