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 السيد احملرتم / عضو غزفة الصناعات اهلندسية
 حتية طيبة وبعد

لمتوجه الحالي لمدولة لمتكامل الصناعي بين الشركات الصناعية لمحد من المنتجاات المتاتوردة التاي يتاوا ر  راً ــــنظ
والقياام بالتتاويل لمنتجااتهم دامال مصار  أعضااههالها بديل محمى وحرصًا من الغر ة عمى تفعيل التكامال الصاناعى باين 

 ومارجها .
ات الهندتية بداية من يناير متمصص بالصناع الغر ة بصدد إصدار اول دليل صناعي ذكى إنـــف

منشأة صناعية وذلك  ى شكل دليل  01111يحتوى عمى قاعدة بيانات بمنتجات اعضاء الغر ة البالغ اكثر من 0202
مطبوع وتطبيل لمموبايل ، وتوف يتم تحديث الدليل تنويًا مع تنظيم حمالت تتويقية لمنتجات أعضاء الغر ة المدرجة 

مدار العام مع توزيع النتخ المطبوعة عمى جميع الجهات الحكومية )وزارات وهيهات ...( ومكاتب التمثيل  بالدليل عمى
 لتمثيل التجاري المصرى  ي المارج.دامل مصر ومكاتب ا األجنبيةالتجاري 

 

 طزيقة املشاركة بالدليل:
 

 االشتراك المجانى :(1ً

 وتشمل) االتم ، العنوان ، التميفون ، ايميل ، المنتجات(. تطبيل الموبايلدراج البيانات التالية لممنشأة  ي ويكون بإ  
ًًجنيه(: 011االشتراك بقيمة )(2ً
وتشمل ) االتم ، العنوان ، التميفون ، ايميل ،  المطبوع وتطبيل الموبايل  يكون بإدراج بيانات المنشأة  ي الدليل 

لكل منشأة ينقل العضو مباشرة الى الموقع  QRضا ة الىالمنتجات ، لوجو المنشأة والموقع االلكتروني( باإل
ًاستمارةًالمشاركة.ًلوجوًالمنشأةًمعًارفاقًًيرجى اإللكتروني لممنشأة.

ًغير شامل التصميم ( )عدد محدد فقط( : –جنيه  01111الصفحة اإلعالنية بقيمة )(3ً
لمدة تنة من تاريخ الطباعة ونشر التطبيل اإللكتروني المطبع وتطبيل الموبايل صفحة اعالنية كاممة بالدليل 

يرجــىًارفــاقًال ــعالةًا معنيــةًمــعًً.لمشاركة المعمنااةباإلضاا ة الااى نتامة مجانيااة مان الاادليل المطبااوع 
ًاستمارةًالمشاركة

 المر ال وارتااله عماي االيميال اتاتمارة االشاتراك ي اقرب وقات ممكان باتاتيفاء  واإل ادةالتفضل بالعمم  برجاء

essam@ceiegypt.org – Salah@ceiegypt.orgًًً
01002124354ًً-01000310144ًت:ً

 
 

 وتفضلوا بقبــول خالص االحرتام
 كامل حجاسى        

 املديز التنفيذى              
0/01/0212ًالقاهرة 
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