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المنظم

شركاء الحدث

شركاؤنا

The Professional Magazine Providing Total Security Solutions
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 بصفتها مجلة أمنية احترافية فهي تقدم الحلول األمنية الشاملة،
 وهي جزء من منصة تضم أكبر مجموعة مجالت متخصصة في

.(A&S) مجال األمن في العالم, مجموعة

 النسخة المطبوعة توزع شهريا في منطقة جنوب شرق أوروبا،
وتشمل البلدان التالية: البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وكوسوفو،

والجبل األسود، ومقدونيا، وسلوفينيا، وصربيا .

 قراؤها هم المتخصصون الذين يعملون في مجال األمن أو بشكل
 عام لديهم اتصال بمصطلح “األمن” بشكل احترافي أو بشكل
 شخصي، وكذلك مديرو الشركات الذين يتعرضون يومًيا لمخاطر

أمنية متزايدة ومتنوعة.

  المجلة هي ممثل معتمد لشركة
 Messe Frankfurt New Era Business Media

لمنطقة البحر األدرياتيكي.

a&s Adria مجلة
نبذة عنا

المشاركون
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A&s Adria

أكبر مؤتمر ومعرض سنوي رائد في مجال األمن والسالمة وصناعات إنترنت األشياء في منطقة البحر األدرياتيكي . 

يزود المشاركين باإللهام واألدوات والمعرفة التي تهدف إلى اكتشاف واغتنام جميع الفرص لتحسين حالة األمن والسالمة وإنترنت األشياء.

 تضم فئات المشاركين: المصنعين، والموزعين، ومتخصصي تكامل األنظمة، والقائمين بالتركيب والمستخدمين النهائيين، وممثلي 
الوكاالت األمنية الحكومية، ومديري أقسام األمن، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئات أخرى

30+150+320+5000+

2015
2016

2017
2018

2019

 منتدى "أدريا" لألمن

الزائرون العروض الدول

سكوبيا شيبينيك ليوبليانا بلغراد سراييفو

.

 - حدث مباشر
."Adria Security Summit" هي الجهة المنظمة ألكبر مؤتمر ومعرض للصناعة األمنية                                                                             ومنظم مؤتمر األمن - الحدث االفتراضي

المشاركون
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األهداف

 التثقيف حول االبتكارات، والممارسات
 األفضل في الصناعات األمنية.

 توفير وسيلة سهلة وفعالة
لشبكات األعمال طويلة المدى.

ضمان ريادة قّيمة للرعاة.
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4

الرسالة

التعليم
التسويق

 بناء شبكات
التواصل

تقديم
االستشارات

 نحن نسعى جاهدين للتعليم وبناء شبكات التواصل لجميع األطراف المهتمة و مساعدتهم في نهاية المطاف
في تحقيق أهدافهم التجارية المستقبلية (متوسطة إلى طويلة األجل).

 عالوة على ذلك، من خالل نشر خدمات التسويق وتقديم االستشارات من جانبنا، تتلقى جميع  األطراف على قيمة مضافة
فورية لعملياتهم التجارية الحالية.
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الصناعات واألعمال التجارية

نوع الصناعة

نسبة معدل االستجابة عبر:

نوع العمل التجاري/النشاط

 خدمات األمن    %23

 الهندسة والعمارة  %5

 الحماية الفنية وإيجاد الحلول  %41

 تكنولوجيا المعلومات والتمويل %12

 االتصاالت / النقل %7

 الطاقة والبيئة %4

 الحكومة والجيش %8

 الشركات المصنعة  %18

الموزعين    %10

 المستخدمون النهائيون  %24

 متخصصو تكامل األنظمة   %18

 القائمون بالتركيب    %16

مقدمي الخدمات   %9
اإلستشاريين   %5
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  الرعاة األوفياء و المشاركين

مرتب باالبجدية



11 10 www.vsecuritysummit.com www.vsecuritysummit.com

الرعاية
ساحة العرض والتواصل

فئات الرعاية والمزايا

عرض اسم الشركة على الجناح االفتراضي

عرض فيديو تعريفي بالشركة على شاشة افتراضية

إمكانية البحث عن جميع المشاركين بمعلومات االتصال الخاصة بهم

 شبكات األعمال الثنائية                 يمكنكم الوصول إلى العدد التالي من ممثلي الشركة المتاحين
 لالجتماعات الفردية مع جميع زوار الجناح االفتراضي المهتمين (يتوفر دائًما ممثل واحد متاح عبر مكالمة

فيديو لالجتماعات عند الطلب، بينما يكون الممثلون المتبقون متاحين لالجتماعات المجدولة مسبًقا

عدد مضمون من االجتماعات الفردية                  المجدولة مع العمالء المتوقعين ذوي الصلة

 إتاحة تنزيل بطاقات العمل الخاصة بممثلي الشركة

إتاحة تنزيل عدد من المواد الترويجية المختلفة للشركة (كتالوج، كتيب، .. إلخ

إتاحة نموذج اتصال لجميع الزوار إلرسال معلوماتهم وكذلك لتحميل بطاقات العمل الخاصة بهم
 

تلقي رسالة من كل “زائر ذي صلة” يزور الجناح االفتراضي

الوصول إلى قاعدة البيانات لجميع الحاضرين في الحدث االفتراضي مع معلومات االتصال الخاصة بهم

 إمكانية الحصول على قائمة الحاضرين، مصنفة تبعا لـ: الخدمات ، مجاالت صناعية محددة، و / أو حسب
الدولة التي تعمل بها الشركة

:(B2B) 

(1on1)

البرونزي
1,000 EUR

الفضي
2,000 EUR

الذهبي
3,000 EUR

البالتيني
4,000 EUR

الماسي
6,000 EUR

1 2 3 4

5 10 20 30

2 3 4 5

5 10 20  بال حدود

(

(
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 الرعاية

المؤتمر
البرونزي

1,000 EUR
الفضي

2,000 EUR
الذهبي

3,000 EUR
البالتيني

4,000 EUR
الماسي

6,000 EUR

1 2 3 4

1 2 3

1 2

فئات الرعاية والمزايا

حضور جميع الجلسات في جميع قاعات المؤتمر

إمكانية إجراء /الحصول على عدد من األنشطة والفعاليات الجانبية الفردية

فرصة /إمكانية تقديم عدد من دراسات الحالة المستقلة

فرصة إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية

حضور جلسة النقاش االفتراضية المخصصة لكبار الشخصيات

اعالن المنتجات و الخدمات
البرونزي

1,000 EUR
الفضي

2,000 EUR
الذهبي

3,000 EUR
البالتيني

4,000 EUR
الماسي

6,000 EUR فئات الرعاية والمزايا

نشر وصًفا لعرض المنتج

نشر وصًفا لعرض الخدمات

أظاهراالهتمام لمجال الشراكة مع شركات أخرى

انتهاز فرص االهتمام بايجاد شراكة لمشروع معين

انتهاز فرص استثمارية محددة

نشر وصًف لمجال خبرة معينة

الحصول على مصلحة محددة ألية مسألة ذات صلة
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 الرعاية
التقرير

فئات الرعاية والمزايا

عدد جميع زوار الجناح االفتراضي

قائمة مفصلة بمعلومات االتصال المتعلقة بجميع زوار الجناح االفتراضي

 اإلحصائيات التفصيلية المتعلقة بالمستندات (المستندات التي تم االطالع عليها، المطالعات لكل مستند
ومعلومات عن الذي قام باالطالع على المستندات)

اإلحصائيات التفصيلية المتعلقة بالفيديوهات (عدد مشاهدات الفيديو ومن شاهد الفيديو)

عدد االجتماعات الفردية المنعقدة

قائمة مفصلة بمعلومات االتصال لجميع الزوار الذين حضروا األنشطة الجانبية مصنفة حسب كل نشاط

قائمة مفصلة بمعلومات االتصال لجميع الزوار الذين حضروا دراسات الحالة مصنفة حسب كل دراسة

 قائمة مفصلة بمعلومات االتصال الخاصة بجميع الزوار الذين حضروا الكلمات الرئيسية مصنفة
حسب كل كلمة

البرونزي الفضي الذهبي البالتيني الماسي

(1on1)

مزايا الرعاية

نشر معلومات الشركة في جميع إصدارات العالقات العامة للمنظم أو الشركاء

وضع معلومات الشركة في قاعدة بيانات وكتالوج العارضين

العالمة التجارية الفريدة للشركة للجناح االفتراضي

بريد إلكتروني تلقائي قبل كل اجتماع فردي يتم االتفاق عليه

بريد إلكتروني تلقائي للتذكير بشأن االجتماعات المجدولة

 بريد إلكتروني تلقائي للتذكير بشأن جدول األعمال

وضع شعار الشركة والوصف المختصر على الموقع اإللكتروني لـ "منتدى األمن ”

الترويج للعالمة التجارية على شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بـ "منتدى األمن ”

عدد المقاالت الدعائية المنشورة على الموقع اإللكتروني لـ "منتدى األمن" وشبكات التواصل االجتماعي

بريد إلكتروني  / رسالة ترحيبية مخصصة لجميع الحاضرين

عدد البيانات المسجلة المتوفرة على قناة يوتيوب الخاصة بالمنتدى

وضع شعار الشركة في المدخل الرئيسي و قاعة المؤتمرات

وضع شعار الشركة على الشاشات االعالمية  لمنصة األحداث االفتراضية بصيغة األعالم والالفتات وغير ذلك.

 رسالة شكر بالبريد إلكتروني، تحمل العالمة التجارية، ويرفق بها المواد الترويجية للشركة، يصل
حجم الرسالة إلى   25  ميغابايت، ترسل لجميع الحاضرين بعد الحدث
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مزايا الرعاية

نشر معلومات الشركة في جميع إصدارات العالقات العامة للمنظم أو الشركاء

وضع معلومات الشركة في قاعدة بيانات وكتالوج العارضين

العالمة التجارية الفريدة للشركة للجناح االفتراضي

بريد إلكتروني تلقائي قبل كل اجتماع فردي يتم االتفاق عليه

بريد إلكتروني تلقائي للتذكير بشأن االجتماعات المجدولة

 بريد إلكتروني تلقائي للتذكير بشأن جدول األعمال

وضع شعار الشركة والوصف المختصر على الموقع اإللكتروني لـ "منتدى األمن ”

الترويج للعالمة التجارية على شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بـ "منتدى األمن ”

عدد المقاالت الدعائية المنشورة على الموقع اإللكتروني لـ "منتدى األمن" وشبكات التواصل االجتماعي

بريد إلكتروني  / رسالة ترحيبية مخصصة لجميع الحاضرين

عدد البيانات المسجلة المتوفرة على قناة يوتيوب الخاصة بالمنتدى

وضع شعار الشركة في المدخل الرئيسي و قاعة المؤتمرات

وضع شعار الشركة على الشاشات االعالمية  لمنصة األحداث االفتراضية بصيغة األعالم والالفتات وغير ذلك.

 رسالة شكر بالبريد إلكتروني، تحمل العالمة التجارية، ويرفق بها المواد الترويجية للشركة، يصل
حجم الرسالة إلى   25  ميغابايت، ترسل لجميع الحاضرين بعد الحدث

الترويج

 الرعاية

البرونزي
 

الفضي
 

الذهبي
 

البالتيني
 

الماسي
 

 1 2 3 4

 1 2 3

تسليم المواد الترويجية المطلوبة في موعد أقصاه 15 أكتوبر من أجل استكمال األنشطة المطلوبة من جانبنا
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الرعاية

برنامج المؤتمر المباشر
الكلمة الرئيسية،

دراسات الحالة،
األحداث الجانبية.

ساحة العرض والتواصل
زيادة الوعي بالعالمة التجارية،

اجتماعات فردية                 افتراضية مقررة مسبًقا   
اجتماعات فردية                 افتراضية حسب الطلب   

العمالء المحتملون الجدد ذوو الصلة،
تعاون وشراكات جديدة.

ملخص الفوائد والمزايا

  (B2B)  ساحة اجتماعات األعمال الثنائية   
نظرة ثاقبة عن االبتكارات المرتبطة بالصناعات،

أبحاث السوق ووضع المنتج،
التقارير المتعمقة،

فعالية التكلفة مقارنة بالحدث المباشر.

(1 on 1)
(1 on 1)
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ردهة اإلرشاد

     جدول األعمال      قاعات المؤتمرات      ساحة العرض والتواصل

مالحظة: هذه المخططات في قيد التنفيذ و مجرد مثال لما سيكون عليه الوضع، وهي قابلة للتغيير

15 www.vsecuritysummit.com

     ساحة اجتماعات األعمال الثنائية (B2B) االستعالمات
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برنامج المؤتمر

 احصل على الرؤى واإللهام من األشخاص
 الذين يعيدون تخيل طريقة تفكيرنا وإدراكنا

لألمن والسالمة!

تعرف على أحدث االتجاهات في
األمن والسالمة وإنترنت األشياء!

انخرط وتفاعل مع المتحدثين والحضور!  اغتنم الفرصة إللقاء كلمة ومشاركة
أفكارك المبتكرة!
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قاعة المؤتمرات الرئيسية

استمتع بجميع الجلسات والكلمات الرئيسية ودراسات الحالة واألحداث الجانبية في بيئة “ثالثية األبعاد”
مالحظة: هذه المخططات في قيد التنفيذ و مجرد مثال لما سيكون عليه الوضع، وهي قابلة للتغيير

17 www.vsecuritysummit.com
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استمتع باألحداث الجانبية ببيئة “ثالثية األبعاد“

قاعة األنشطة الجانبية

مالحظة: هذه المخططات في قيد التنفيذ و مجرد مثال لما سيكون عليه الوضع، وهي قابلة للتغيير

18 www.vsecuritysummit.com
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 التواصل عبر اجتماعات األعمال الثنائية            : استمتع باجتماعاتك الفردية المحددة مسبًقا وكذلك عند الطلب
 مع جميع زوار الجناح االفتراضي الراغبين في ذلك (يتوفر دائًما  ممثل واحد للشركة، متاح لتنظيم

االجتماعات عند الطلب بينما باقي ممثلي الشركة لتنظيم االجتماعات المجدولة مسبًقا).

ساحة العرض والتواصل

مالحظة: هذه المخططات في قيد التنفيذ و مجرد مثال لما سيكون عليه الوضع، وهي قابلة للتغيير

19 www.vsecuritysummit.com

(B2B)
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الجناح االفتراضي

 شعار
 الشركة

مقدمة
 فيديو / صورة 

 نبذ ه عن الشركة

 تنزيل المواد
 الترويجية وبطاقات

 العمل الخاصة
 تحميل بطاقات عمل بالشركة

 الزوار

       تحقق من االجتماع
 الفردي

 حسب الطلب

 حدد موعًدا جديًدا
الجتماع فردي

(1 on1)

(1 on1) ابدأ اجتماعك الفردي      
 المقرر عقده

مالحظة: هذه الرسومات مجرد مثال لما سيكون عليه الوضع، وهي قابلة للتغيير

 مراجعة الجدول
 الخاص باالرتباط
 بإلقاء الكلمات
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(B2B) ساحة اجتماعات األعمال الثنائية

(1on1)يمكن ألٍي من الحاضرين العثور على عمالء متوقعين ذوي صلة وبدء اجتماعات فردية       
مع أي من زمالئه الحاضرين أيًضا .
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عائد استثمار مثبت على عمليات البيع باألرقام.
الرعاية: يحتوي التقرير على جميع التفاصيل ذات الصلة لكل باقة رعاية

التحاليل والتقارير

مشاهدات المستندات

إجمالي عدد زوار الجناح

مشاهدات الفيديو

 االجتماعات الفردية
1on1) التي تم عقدها

الكلمة الرئيسية

األنشطة الجانبية

دراسة الحالة

 معلومات اتصال الزوار التفصيلية
لكل باقة رعاية

(
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اجتماع األعمال الثنائية

الصفحة الرئيسية

المتجر

الملف الشخصي للمشاركين

الذهاب الى المنصة
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