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شارك في أحد أكبر المؤتمرات االقتصادية في البحر 

 األبيض المتوسط 

 

 

 لماذا المشاركة

، ويك برشلونة"ا"ميدفي إطار الدورة الحادية عشرة ل  2017 لعاممنتدى ريادة األعمال و تسهيل االستثمار للنساء ينظم 

 في مجال االعمال التجارية واالستثمار في منطقه البحر األبيض المتوسط. ةرائدالالموتمرات أحد أكبر 

األعمال والبنوك رجال ، بما في ذلك المستثمرين ومن القادة االقتصاديين 1000أكثر من ومن المتوقع أن يشارك 

 المتوسط. منطقةوالحكومات، فضال عن المنظمات اإلقليمية والمتعددة األطراف من 

 فرص اتللمشارك و يهدف الى اعطاءاألعمال في البحر األبيض المتوسط،  لنساء رائداتهذا البرنامج بالكامل لو يكرس 

 ما يلي: البرنامج اتضمن هذي، بالتحديد. و شراكات الألعمال لبناء الشبكات  عديدة

  ويكاحضور مجاني إلى جميع أشغال مد.1

األعمال وصناع القرار والمستثمرين والبنوك، و  ونساء التواصل مع رجال من اتأيام، سيتمكن المشارك 3على مدى  -

؛ صناعة النسيج؛ التمويل اإلسالمي؛ وريادة األعمال االقتصاد األخضرمن مجموعة متنوعة من المجاالت، مثل  المتحدثات

 .النسائية

تبادل معارفهم حول مواضيع تجارية محددة، تفي ميداويك و تجتمع متحدثون من مختلف الخلفيات والمهارات والخبرات -

 .العمالاريادة في  للنجاح الضروريةأحدث األفكار واالتجاهات اإلقليمية ب اتالمشارك ويزودون

 .ت رفيعة المستوى من القطاع الخاصفرصة لتبادل الخبرات مع القادة وشخصيا -

 .المنطقةبناء الشراكات مع قادة األعمال وشركائهم في جميع أنحاء  -

 و الجزء المختص www.medaeconomicweek.org لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ميدويك

http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-منتدى ريادة األعمال و تسهيل االستثمار للنساء 

/programme-investment-entrepreneurs 

 

 

 

 

 

 

http://www.medaeconomicweek.org/
http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-investment-programme/
http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-investment-programme/
http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-investment-programme/
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  B2B ثنائية  لقائات -2.

إلقامة مبادالت تجارية مثمرة. خالل يوم ونصف، سيكون لديك الفرصة  للتشبيكمنصة فريدة  الستفادة من ستتمكن من

 األعمال مع شركات مختارة. وتوفر هذه االجتماعات الكثير من لنساءمصممة خصيصا  B2Bثنائية  لقائاتللمشاركة في 

 شركاء محتملين. ومستثمرين اإللتقاء ب و للتشبيكالتجاري وفرصة فريدة لبناء  للتبادل فرص

    unido.it2017http://medaweek. مخصصةالمنصة التسجل على تللمشاركة، عليك أن 

 ت.المسجال اتالتكلفة مجانية للمشارك

 سوف تسمح لك المنصة بما يلي:

 مستهدفة. وجها لوجهمع اجتماعات  و الجهد الوقت ربح استغالل أداة تمكن لك -

 أيام قبل بدء الحدث.عدة بك من اجتماعات مركزة  الخاص كجدولإعداد  -

 

 المشترينإلى السوق: جلسة خاصة مع  الولوج  .3

ألسواق ل الولوجستسلط هذه الدورة االستثنائية الضوء على التحديات التي تواجه صاحبات المشاريع في المنطقة من حيث 

 .واغتنامهاتحديد الفرص المتاحة في األسواق وكيفية 

وعلى نحو ملموس، ستتيح هذه الجلسة الفرصة لرائدات األعمال من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وكذلك من 

 اوروبيين مشترينحظور أوروبا، لتبادل تجاربهن / قصص نجاحهن والتعلم من بعضهن البعض. وستتضمن الدورة أيضا 

 .االروبيةرص المتاحة في السوق حول كيفية تحديد واغتنام الف نصائحهم لتقديم

 .التواصل لألسئلة واألجوبة و المجال بإعطاءوستعقد الدورة بطريقة تفاعلية، 

 

 زيارة تقنية لرائدات األعمال.4

خيارات(. والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون عبر  3األعمال الفرصة لزيارة شركة محلية بارزة )سيتم تقديم  سيكون لنساء

من جانبي البحر األبيض المتوسط. كما تم تصميم الجوالت الميدانية  بينهن  الشركاتالحدود في المنطقة من خالل تقريب 

، وستتاح لهم فرصة االلتقاء بزعماء ركات من طرف المنظمينسيتم مرافقة المشاإلعطاء شعور عملي لسيدات األعمال. 

 اإلنتاج. لمرافقهذه الشركات أثناء زيارتهم 

 

 

 

 

 

 

http://medaweek2017.unido.it/
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 الخدمات االخرى المقدمة.5

 بالقرب من مكان انعقاد المؤتمر.لفنادق ، بما في ذلك أسعار تفضيلية لتنظيم رحلتكدعم لوجستي  -

 والفرنسية والعربية واإلسبانية.الترجمة الفورية باللغات اإلنجليزية  -

 .للزيارة التقنيةالنقل المجاني  -

    .المؤتمر مجانية أثناء القهوة ووجبات الغداء -

 التواصل مع المتحدثين والمشاركين. -

    B2B .unido.it2017http://medaweek لل لقاءات مشخصة - 

 مع سيدات األعمال والمشاركين الرئيسيين. B2B مهداة للعشاء -

وقد حددت وكالتنا  .بكمخاصه للسفر وترتيبات االقامه الخاصة  عروضنقدم في برشلونة ،لكم من أجل ضمان أقامه ممتعه 

 .اليومية الترويجية أسعاريبة حيث يمكن للمشتركين التمتع بعددا من الفنادق المختارة والقر  VIAPالشريكة

 (.Casa Llotja Del Marمن مكان الحدث )قربها لجودتها، و / أو  الفنادق وقد تم اختيار هذه

 الفنادق

 يورو 295*(:  5) فندق ماجستيك ·

 يورو 110*(:  4) فندق سيوتاديال ·

 يورو 125*(:  4) فندق كولونيال· 

 .فطور الصباحاألسعار للغرفة الواحدة، مع وجبة  **

 .أكتوبر 27*** يرجى مالحظة أن هذا العرض متاح حتى 

 الرحالت والسفر

 ، يرجى االتصال بزمالءنا من الوكالة من أجل تخطيط رحلتك   VIAP الوكالةمن خالل  تذكرةإذا كنت ترغب في شراء 

 إتصل ب

Elisabet Abad 

eabad@viap.es 

             +34 93 689 50 61هاتف مباشر:

   +34 93 409 34 40: العام الهاتف

Barcelona08017,  –24 bis -Caravel·la La Niña 22 

 

 

http://medaweek2017.unido.it/
https://www.hotelmajestic.es/es
http://www.hotelciutadellabarcelona.com/
http://www.hotelcolonialbarcelona.com/
mailto:eabad@viap.es
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 إتصل بنا

 )لبرنامج ريادة األعمال واالستثمار(  أمانة االتحاد من أجل المتوسط

  socialaffairs@ufmsecretariat.org :البريد االلكتروني

 +34 93 521 41 31 :رقم الهاتف

 http://www.ufmsecretariat.org 

 

  )B2B للقاآت (اونيدو

  itpo.rome@unido.org: البريد االلكتروني

 +39 06 6796521 :رقم الهاتف

 

 )للمدويك( اسكامي

 secretariat@ascame.org البريد االلكتروني

 +34 934 169 418 :رقم الهاتف

 

 الشبكات االجتماعية

#MedaWeek17  

#UfM4Women 

@ascameorg @UfMSecretariat @UNIDOweMENA 

mailto:socialaffairs@ufmsecretariat.org
http://www.ufmsecretariat.org/
mailto:itpo.rome@unido.org
mailto:secretariat@ascame.org
https://twitter.com/search?q=%23Medaweek17
https://twitter.com/search?q=%23UfM4Women
https://twitter.com/ascameorg?lang=es
https://twitter.com/ufmsecretariat?lang=es
https://twitter.com/unidowemena?lang=es

