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REF # : OU / FME / BF / 2022 / 

B. SPONSORSHIP PACKAGE

اجلهة

الشخص املعني

املسمى الوظيفي

البلد

اخللوي

املوقع االلك�و�

العنوان

املدينة

الهاتف

ال�يد االلك�و�

Country

Mobile

Website

Address

City

Telephone

E-mail

Organization

Contact Person

Job Title

A. SPONSOR INFORMATION أ. معلومات الراعي

ب. باقات الرعاية

C. FINANCIAL PACKAGE ج. قيم باقات الرعاية

JOD (  )Sales Tax 16%
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STRATEGIC SPONSOR PACKGAE باقة الشريك ا�س�اتيجي

PALTINUM SPONSOR PACKGAE باقة الشريك البالتيني

DIAMOND SPONSOR PACKGAE باقة الشريك املاسي

GOLD SPONSOR PACKGAE باقة الشريك الذهبي

SILVER SPONSOR PACKGAE باقة الشريك الفضي

GRAND TOTAL (Including applicable taxes): JOD (  )

SUB TOTAL : JOD (  )



D. METHOD and TIMING OF PAYMENTS

• 50% of total amount on signing the contract
• 50% of total amount on 1/5/2022

• Exhibitor who signs contract after 1st of February 2022 shall pay 100% of full contract price upon signing.
• If payment terms are not met,  the Organiser shall be entitled to cease this CONTRACT forthwith and forfeit all 
sums paid by the exhibitor.  The Sponsor will not be permitted to start work on his stand until their account has been 
paid in full.  The Organiser reserves the right not to allow the Sponsor to occupy their space or stand unless payment 
is received in full. 

E. BANK DETAILS

Payment by Bank transfer in US dollar or Jordanian Dinar only
Account Name : Al Oula Events & Conferences Services
IBAN : JO43UBSI1180000300230826015102
Bank Name : Bank Al Etihad

Payment by Cheque to be made in favor of
 “Al Oula Events & Conferences Services”

( Apply to local Jordanian companies only )

F.  OFFICIAL APPROVAL

Desclamer: The duly authorized signatory, acting for and on behalf of the sponsor organization, hereby declares 
that he/she acknowledges and accepts the Al Oula regulations as set out in this form ( copy of which will be retained 
for Al Oula files ) and agrees to comply with the provisions herein contained. 

د. طريقة ومواعيد الدفعات املالية 

هـ . تفاصيل البنك 

و . املوافقة الرسمية

الراعي

االسم

املسمى الوظيفي

التاريخ

االسم

املسمى الوظيفي

التاريخ

املنظم

التوقيعالتوقيع

SPONSOR

Name

Title

Date

Signature

ORGANISER

Name

Title

Date

Signature

٥٠٪ من قيمة املبلغ ا�جما¢ يستحق الدفع عند توقيع العقد
١\٥\٢٠٢٢ ª ٥٠٪ من قيمة املبلغ ا�جما¢ يستحق الدفع

أي عقود يتم توقيعها بعد تاريخ ١\٥\٢٠٢٢ تستحق الدفع بالقيمة الكاملة ١٠٠٪.
إذا « يتم تطبيق بنود الدفع، للمنظم ا¸حقية الكاملة بإلغاء العقد وا�حتفاظ باملدفوعات التي مت استحقاقها. ال ميكن للراعي املباشرة بالعمل أو حتض® مساحة العرض 

حتى يتم دفع كافة املستحقات. للمنظم ا¸حقية برفض وضع مساحات العرض للراعي إذا « يتم دفع املبلغ ا�جما¢ كامال.
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STRATEGIC
42,000 USD  30,000 دينار 

شريك اس�اتيجي

Booth: Special Design
Size 6m X 9m

Includes :
- Floor with Carpet & Branded wall 
- 4 Couches & 3 Stool Chairs
- 1 Cocktail Table & Small Table
- 1 Branded counter
- 1 stand Brochure
- LCD Screen size 65’’ inch 
- 4 Roll-ups

Marketing: Expouser

* Event Media material logo placment
* Representing your own Company in 
the auditorium (Two hours)
* 300 invitations distributed by you
* Video Production: Four minutes 
company promotion.
* Company promotion video to be 
posted on event Social Media Pages

جناح: تصميم خاص مع تنفيذ
قياس

يشمل:
- أرضية مع موكيت طباعه على جداران اجلناح

 - كنب عدد ٤, كرسي عدد ٣
- طاولة كوكتيل, طاولة صغ®ة

- كاون�
- ستاند لل�شور

-  شاشة ال سي دي ٦٥ إنش
- رول أب عدد ٤ توزع ª أروقة املعرض

تسويق

@ شعارعلى اللوحات االعالنية
@ عرض تقدميي لشركتك ª املسرح ملدة 

ساعتني مع جميع التجهيزات الفنية
@ ٣٠٠ بطاقة دعوة توزع من خاللكم

@ تصوير فيديو تسويقي: ٤ دقائق نبذة عن الشركة
@ نشر الفيديو التسويقي على صفحات التواصل 

ا¸جتماعي اخلاصة باملعرض
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6m X 9m
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PALTINUM
28,000 USD  20,000 دينار 

الراعي البالتيني

Booth: Special Design
Size 6m X 6m

Includes :
- Floor with Carpet & Branded wall 
- 3 Couches & 2 Stool Chairs
- 1 Cocktail Table & Small Table
- 1 Branded counter
- 1 stand Brochure
- LCD Screen size 65’’ inch 
- 3 Roll-ups

جناح: تصميم خاص مع تنفيذ
قياس

يشمل:
- أرضية مع موكيت طباعه على جداران اجلناح

 - كنب عدد ٣, كرسي عدد ٢
- طاولة كوكتيل, طاولة صغ®ة

- كاون�
- ستاند لل�شور

- شاشة ال سي دي ٦٥ إنش
- رول أب عدد ٣ توزع ª أروقة املعرض
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6m X 6m

Marketing: Expouser

* Event Media material logo placment
* Representing your own Company in 
the auditorium (Two hours)
* 300 invitations distributed by you
* Video Production: three minutes 
company promotion.
* Company promotion video to be 
posted on event Social Media Pages

تسويق

@ شعارعلى اللوحات االعالنية
@ عرض تقدميي لشركتك ª املسرح ملدة 

ساعتني مع جميع التجهيزات الفنية
@ ٣٠٠ بطاقة دعوة توزع من خاللكم

@ تصوير فيديو تسويقي: ٣ دقائق نبذة عن الشركة
@ نشر الفيديو التسويقي على صفحات التواصل 

ا¸جتماعي اخلاصة باملعرض
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DIAMOND
21,000 USD  15,000 دينار 

الراعي املاسي

Booth: Special Design
Size 3m X 9m

Includes :
- Floor with Carpet & Branded wall 
- 2 Couches & 2 Stool Chairs
- 1 Cocktail Table & Small Table
- 1 Branded counter
- 1 stand Brochure
- LCD Screen size 42’’ inch 
- 2 Roll-ups

جناح: تصميم خاص مع تنفيذ
قياس

يشمل:
- أرضية مع موكيت طباعه على جداران اجلناح

- كنب عدد ٢, كرسي عدد ٢
- طاولة كوكتيل, طاولة صغ®ة

- كاون�
- ستاند لل�شور

- شاشة ال سي دي٤٢ إنش
- رول أب عدد ٢ توزع ª أروقة املعرض

Zara Expo
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3m X 9m

Marketing: Expouser

* Event Media material logo placment
* Representing your own Company 
inthe auditorium (One hours)
* 200 invitations distributed by you
* Video Production: Tow minutes 
company promotion.
* Company promotion video to be 
posted on event Social Media Pages

تسويق

@ شعارعلى اللوحات االعالنية
@ عرض تقدميي لشركتك ª املسرح ملدة ساعة 

مع جميع التجهيزات الفنية
@ ٢٠٠ بطاقة دعوة توزع من خاللكم

@ تصوير فيديو تسويقي: ٢ دقائق نبذة عن الشركة
@ نشر الفيديو التسويقي على صفحات التواصل 

ا¸جتماعي اخلاصة باملعرض
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GOLD
14,000 USD  10,000 دينار 

الراعي الذهبي

Booth: Special Design
Size 3m X 6m

Includes :
- Floor with Carpet & Branded wall 
- 3 Couches & 2 Stool Chairs
- 1 Cocktail Table & Small Table
- 1 Branded counter
- 1 stand Brochure
- LCD Screen size 42 inch 
- One Roll-up

جناح: تصميم خاص مع تنفيذ
قياس

يشمل:
- أرضية مع موكيت

- طباعه على جداران اجلناح
- كنب عدد ٣, كرسي عدد ٢

- طاولة كوكتيل, طاولة صغ®ة
- كاون�

- ستاند لل�شور
- شاشة ال سي دي ٤٢ إنش

- رول أب عدد١ يوضع ª أروقة املعرض
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10 - 12 May 2022

3m X 6m

Marketing: Expouser

* Event Media material logo placment
* Representing your own Company 
inthe auditorium (One hours)
* 100 invitations distributed by you
* Video Production: One minute 
company promotion.
* Company promotion video to be 
posted on event Social Media Pages

تسويق

@ شعارعلى اللوحات االعالنية
@ عرض تقدميي لشركتك ª املسرح ملدة ساعة 

مع جميع التجهيزات الفنية
@ ١٠٠ بطاقة دعوة توزع من خاللكم

@ تصوير فيديو تسويقي: ١ دقيقة نبذة عن الشركة
@ نشر الفيديو التسويقي على صفحات التواصل 

ا¸جتماعي اخلاصة باملعرض

 +962 77 9556000   +962 6 5669662   fme@al-oulaecs.com   www.al-oulaecs.com



SILVER
7,000 USD  5,000 دينار 

الراعي الفضي

Booth: Special Design
Size 3m X 4m

Includes :
- Floor with Carpet & Branded wall 
- 2 Couches
- 1 Cocktail Table & Small Table
- 1 Branded counter with a stool
- 1 stand Brochure
- LCD Screen size 32’’ inch 

جناح: تصميم خاص مع تنفيذ
قياس

يشمل:
- أرضية مع موكيت

- طباعه على جداران اجلناح
- كنب عدد ٢

-  طاولة صغ®ة
- كاون� مع كرسي

- ستاند لل�شور
- شاشة ال سي دي ٣٢ إنش

Zara Expo
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10 - 12 May 2022

3m X 4m

Marketing: Expouser

* Event Media material logo placment
* 100 invitations distributed by you

تسويق

@ شعارعلى اللوحات االعالنية
@ ١٠٠ بطاقة دعوة توزع من خاللكم
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