المواصفات الفنية لتنفيذ منتدى ومعرض التجارة
اإللكترونية ( إيشوب ) 2022

آخر موعد الستقبال العروض

األحد

 2٤يوليو 2022م

الساعة  ١0صباحا ً

استالم الموقع للبدء باألعمال

األثنين

 2٥يوليو 2022م

الساعة  ١0صباحا

تسليم كافة البنود للبروفة

الثالثاء

 2أغسطس 2022م

الساعة  ١0صباحا

موعد تدشين الفعالية

األربعاء

 3أغسطس 2022م

الساعة  ٥مساءا ً

مكان الفعالية

المكان مول

هوم سنتر  -سابقا

حفرالباطن

اشتراطات هامة :
 -١يتعهد المنظم باستالم الموقع بخطاب خطي على أن يتم تسليمه للجهة المستضيفة دون اي اضرار مع المحافظة على
الموقع
 -2يتم تقديم كروكي توضيحي للفعالية للمنظم على أن تكون مسؤولية المنظم هي أخذ المقاسات النهائية بشكل كامل
 -3يكون تحديد مساحة موكيت ارضيات الفعالية من مسؤولية المنظم دون إي تحمل مسؤولية من الجهة المنظمة

أوالً نظام الصـوت
الكمية

م

التجهيزات

المواصفات

1

مكسر صوت

ال يقل عن  ١2مخرج

1

2

سماعات  ٥00واط

ياماها

8

3

مايك رأس

ماركة شور

6

4

مايك يد السلكي

ماركة شور

2

5

مايك بوديوم

ماركة شور

2

6

فني صوت متواجد طوال فترة الفعالية

على مدار الساعة

1

7

كافة التمديدات و البرمجة والتشغيل

كافة أعمال التركيب

-

ثانيا

بوثات المتاجر اإللكترونية

1

عدد (  ) ١8بوثات

m x 2.4m 2.4

التجهيزات والمواصفات
1

أرضية بارتفاع  ١0سم

فريم حديد أو فريم خشب من الخشب  ١8ملم مع تكسية
االرضية بألواح خشب  ١8ملم على كامل مساحة البوث

2

تقديم فكرة للجنة المنظمة للمعرض عن تصور
ديكور الجناح وموافقة اللجنة على التصميم
المقترح

فكرة الديكور توضح بصورة مقترحة أو نموذج منفذ مع
التعديالت التي تتناسب مع الفعالية أو تقديم تصميم ثالثي
أبعاد خاص بالفعالية أن أمكن ذلك

3

كونتر استقبال

كونتر من الخشب بهوية ديكورية تتناسب مع ديكور البوث
بشكل عام على أن ال يقل مقاس الكونتر عن
الطول  ١00سم  -االرتفاع  ١00سم  -العرض  60سم
مع تشطيبة بالدهانات واالستيكر االثنين معا ً أو واحد حسب
الديكور المقدم

7

األرضية

يكون ارضية البوث موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية
البوث الديكورية

8

الديكور

جميع المواد من الجبس بورد أو الخشب على أن يتم
تشطيب ديكور البوث من الدهانات مع أعمال المعجون
ومعالجة كافة أعمال البوث بشكل احترافي مع مع تركيب
شعار الجهة بطباعة عالية الجودة

ثالثا ً

بوثات الرعاة والشركاء بعدد إجمالي (  ) ١2بوث حسب التوزيع التالي

1

عدد (  ) ١0بوثات

2

عدد (  ) 2بوث

4m x 4m
4m x 8m

التجهيزات والمواصفات
1

أرضية بارتفاع  ١0سم

فريم حديد أو فريم خشب من الخشب  ١8ملم مع تكسية
االرضية بألواح خشب  ١8ملم على كامل مساحة البوث

2

تقديم فكرة للجنة المنظمة للمعرض عن تصور
ديكور الجناح وموافقة اللجنة على التصميم
المقترح

فكرة الديكور توضح بصورة مقترحة أو نموذج منفذ مع
التعديالت التي تتناسب مع الفعالية أو تقديم تصميم ثالثي
أبعاد خاص بالفعالية أن أمكن ذلك

3

كونتر استقبال

كونتر من الخشب بهوية ديكورية تتناسب مع ديكور البوث
بشكل عام على أن ال يقل مقاس الكونتر عن
الطول  ١20سم  -االرتفاع  ١00سم  -العرض  60سم
مع تشطيبة بالدهانات واالستيكر االثنين معا ً أو واحد حسب
الديكور المقدم

4

جلسة ضيوف الجناح

عدد  3كراسي مع طاولة ضيافة على أن تكون الكراسي
بتصميم يتناسب مع الديكور وال تكون ضمن الكراسي التي
يتم تأجيرها ( البالستيك  -الكراسي الفندقية )

5

شاشة تلفزيونية  ٥0بوصة

توفير شاشة تلفزيونية في حال طلب الراعي او الشريك
لكل جناح على أن تكون في فريم ديكوري ال يظهر منها
إال الشاشة فقط وال يتم تركيبها بشكل تقليدي مع توظيفها
بالديكور بشكل مثالي ويشمل ذلك التمديدات الكهربائية
واعمالها للشاشة

6

اإلضاءة

تركيب اضاءة سبوت اليت او اضاءة مخفية حسب ما
يتطلب التصميم لكل جناح ويشمل ذلك التمديدات
الكهربائية واعمالها

7

األرضية

يكون ارضية البوث موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية
البوث الديكورية

8

الديكور

جميع المواد من الجبس بورد أو الخشب على أن يتم
تشطيب ديكور البوث من الدهانات مع أعمال المعجون
ومعالجة كافة أعمال البوث بشكل احترافي مع مع تركيب
شعار الجهة بطباعة عالية الجودة

رابعا

منطقة عيادات األعمال

1

عدد ( )8مناطق لمستشاري العيادات

2m X 2m

التجهيزات والمواصفات
1

تجهيز المنطقة

مساحة على شكل حرف  Uمن جدران الخشب باألبعاد
التالية عرض  8mطول  ١0mارتفاع الجدران 2.٤m
يتم تشطيبها بالمعجون واالساس والدهانات مع تركيب
هوية الحدث بشكل ابداعي باالستيكر على الجدران او
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

2

كونتر استشارة

كل منطقة استشارة تشمل طاولة و عدد  2كرسي

3

كونتر استقبال

طاولة استقبال باألبعاد التالية
طول  - 2.٤mارتفاع  - ١00cmعرض 60cm
يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة االستيكر أو
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

7

اجهزة لكونتر االستقبال

عدد  2جهاز تابلت أو  2جهاز الب توب
لمقدمي بيانات االستقبال

8

األرضية

موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على ان يشمل
التركيب

خامسا

منطقة الهاكثون

1

منطقة الهاكثون

10m X 8m

التجهيزات والمواصفات
1

تجهيز المنطقة

مساحة من جدران الخشب باألبعاد التالية عرض 8m
طول  ١0mارتفاع الجدران 2.٤m
يتم تشطيبها بالمعجون واألساس والدهانات مع تركيب
هوية الحدث بشكل ابداعي باالستيكر على الجدران او
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

2

طاوالت دائرية مع كراسي فندقية

تجهيز عدد  6طاوالت فندقية دائرية مع قماش ابيض
بجودة عالية وكل طاولة تحتوي على  ٥كراسي فندقية
بقماش أبيض بجودة عالية على أن يتم استبدال القماش
بشكل يومي

3

كونتر استقبال

طاولة استقبال باألبعاد التالية
طول  - 2.٤mارتفاع  - ١00cmعرض 60cm
يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة االستيكر أو
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

7

اجهزة لكونتر االستقبال

عدد  2جهاز تابلت أو  2جهاز الب توب
لمقدمي بيانات االستقبال

8

األرضية

موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على ان يشمل
التركيب

9

جهاز بروجكتر مع جهاز الب توب

جهاز بروجكتر مع تجهيز مساحة له على الجدار تضمن
عرض المحتوى بشكل احترافي مع جهاز الب توب لتقديم
العروض المرئية

10

كونتر لمقدمي الهاكثون

طاولة مع  ٤كراسي فندقية يتوفر فيها مصدر كهرباء
بهوية ديكورية تتناسب مع المنطقة المخصصة لورش
العمل باألبعاد التالية
طول  - 2.٤mعرض  - 60cmارتفاع ١m

سادسا

منطقة ورش العمل

1

مساحة المنطقة

10m X 12m

التجهيزات والمواصفات
1

تجهيز المنطقة

مساحة من جدران الخشب باألبعاد التالية عرض ١0m
طول  ١2mارتفاع الجدران 2.٤m
يتم تشطيبها بالمعجون واألساس والدهانات مع تركيب
هوية الحدث بشكل ابداعي باالستيكر على الجدران او
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

2

باب خشب

تركيب باب خشب للمنطقة على أن يتم اغالقة وفتحه بشكل
مناسب

3

كونتر استقبال

طاولة استقبال باألبعاد التالية
طول  - 2.٤mارتفاع  - ١00cmعرض 60cm
يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة االستيكر أو
العبارات البارزة أو االثنين معا حسب التصميم المقدم

7

اجهزة لكونتر االستقبال

عدد  2جهاز تابلت أو  2جهاز الب توب
لمقدمي بيانات االستقبال

8

األرضية

موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على أن يشمل
التركيب

9

جهاز بروجكتر مع جهاز الب توب

جهاز بروجكتر مع تجهيز مساحة له على الجدار تضمن
عرض المحتوى بشكل احترافي مع جهاز الب توب لتقديم
العروض المرئية

10

كونتر لمقدمي ورش العمل

طاولة مع مصدر كهرباء بهوية ديكورية تتناسب مع
المنطقة المخصصة لورش العمل باالبعاد التالية
طول  - ١mعرض  - 60cmارتفاع ١m

سابعا

منطقة المسرح الرئيسي

1

مساحة المنطقة

18m X 18m

التجهيزات والمواصفات
1

المسرح الرئيسي

خلفية ديكورية للمسرح من الخشب على أن يتم قص
الخشب بتقنية  cncبما يتناسب مع هوية الفعالية مع
توظيفها بالشاشات و تركيب شعار الفعالية من الخشب
البارز مع تشطيبة بالدهانات أو االكريلك أو االستيكر
حسب التصميم المقدم بالمقاسات التالية
العرض  - ١8mاالرتفاع 3.6m

2

أرضية المسرح

ارضية المسرح من هيكل حديد او المنيوم مع تركيب
خشب  ١8ملم لسطح االرضية وتشطيبة بشكل نهائي من
الموكيت الفاخر أو الخشب أألبيض  ١8ملم
مع تنفيذ هوية الفعالية بالشعار أو العبارة الرئيسية على
مقدمة االرضية بارتفاع  ٥0cmمع تركيب درج لصعود
المسرح بنفس تشطيب االرضية

3

بوديوم ( منصة تقديم )

تنفيذ منصة تقديم بهوية الحدث مع تشطيبها بالدهانات
عالية الجودة وطباعة االستيكر واالكريلك البارز حسب ما
يخدم التصميم مع تأسيس جميع تمديدات المايكات بشكل
مخفي تحت االرضية وال تكون االسالك فوق الموكيت

7

شاشات المسرح

تركيب شاشات بما ال يقل عن  2٤متر مربع ويكون
توظيفها بشاشة واحدة كبيرة أو شاشتين جانبية حسب ما
يخدم التصميم وال يقل موديل الشاشة عن  p3داخلي

8

مقاعد كبار الشخصيات

توفير كنب جلد أبيض بما ال يقل عن  ٤0كنب وال يزيد
عن  60كنب ويكون مخصص للفعاليات على أن تحدد
اللجنة المنظمة العدد المطلوب من المنظم قبل الحفل
بأسبوع

9

مقاعد الزوار

توفير عدد  ١٥0حتى  300كرسي فندق مع تلبيسه قماشية
ابيض على أن تحدد اللجنة المنظمة العدد المطلوب من
المنظم قبل الحفل بأسبوع

10

طاوالت ضيافة

توفير عدد  ١٥طاولة ضيافة ( صغيرة )
توفير عدد  ١طاولة ضيافة لراعي الحفل ( كبيرة )

ثامنا

واجهة الفعالية

1

الواجهة الخارجية

الواجهة في متوسط بوابات الدخول والخروج ( داخل
الفعالية )

التجهيزات والمواصفات
1

طباعة استيكر مطفي عالي الجودة يشمل
التصميم والتركيب

يخصص ما يعادل  80متر مربع من االستيكر المطفي
عالي الجودة لتنفيذ كافة أعمال الواجهة الخارجية والداخلية
للفعالية على أن يشمل شعارات الرعاة والشركاء والجهة
المنظمة بشكل مميز

2

اسم وشعار الفعالية

اسم وشعار الفعالية من الخشب بتقنية قص cnc
يركب على واجهة الفعالية

3

استاند توجيهي للدخول والخروج

استاند خشبي بشكل مميز للبوابات يحمل شعار الفعالية مع
ارشاد الضيوف والزواد للدخول والخروج

7

حواجز تنظيم بنكية

عدد  30حاجز بنكي بلون واحد يتم استخدمه لتنظيم
عمليات الدخول والخروج للمنظمين

تاسعا ً

مطبوعات ومنتجات ورقية

1

مطبوعات ومنتجات ورقية

استخدام الضيافة و التسويق

التجهيزات والمواصفات
1

مناديل ورقية

طباعة عدد  ٥0مناديل ورقية بشعار الفعالية

2

شوكوال

طباعة عدد ١000حبة شوكوال بشعار الفعالية مع توفير
شوكوال عالية الجودة بمقاس ٤cm

3

مياه زجاجية معدنية

توفير عدد  300حبة مياة زجاجية معدنية مع طباعتها
بشعار الفعالية

7

استاند ورقي هرمي

طباعة عدد  ٥0حبة ستاند ورقي هرمي للطاوالت

والكونترات بتصاميم مختلفة يحمل باركود لجدول وأجندة
ورش العمل والجلسات وبرنامج الفعالية
8

فولدر ورقي

طباعة عدد  200فولدر ورقي بهوية الفعالية

9

برنامج حفل االفتتاح

طباعة بروشور ورقي بعدد 200

10

طباعة بطاقات تعريفية

ورق بطاقات تعريفية بعدد  ١٥0للمنظمين والمشاركين

11

الورد الطبيعي

توفير عدد  ١٥بوكية ورد طبيعي للطاوالت الصغيرة مع
بوكية ورد كبيرة لطاولة راعي الحفل

عاشراً

الموكيت

1

موكيت جديد بلون واحد

كافة أرضيات الفعالية

التجهيزات والمواصفات
1

موكيت جديد لكافة ارضيات الفعالية

موكيت أبو عقدة المخصص للفعاليات

2

تركيب الموكيت

تركيب الموكيت بـ الصق وجهين وال يتم استخدام الغراء
بشكل نهائي على االرضيات ويتحمل المنظم المسؤولية
الكاملة ألي ضرر لالرضيات نتيجة استخدام تركيب
الموكيت

3

مساحة الموكيت

يتم احتساب كمية الموكيت من قبل المنظم حسب الكروكي
المقدم له

الحادي
عشر

المحتوى واإلنتاج اإلعالمي

1

الجرافيك والموشن جرافيك

اإلنتاج اإلعالمي ( الفيديو  -الفوتوغراف )

التجهيزات والمواصفات
1

موشن جرافيك رئيسي عن الفعالية

تصميم موشن جرافيك تعريفي تسويقي عن الفعالية يعرض
في حفل االفتتاح ويتم الترويج له في مواقع التواصل

االجتماعي بما ال يزيد عن  2:20دقيقة بهوية الفعالية
البصرية ويتضمن كتابة السيناريو واإلنتاج بشكل
2

موشن جرافيك لجلسات المنتدى الرئيسية

موشن جرافيك لعناوين الجلسات والضيوف بحيث يكون
كل مقطع ال يتجاوز  ١2ثانية يعرض فيه تفاصيل كل
جلسة

3

موشن جرافيك فقرات حفل االفتتاح

موشن جرافيك ألجندة حفل االفتتاح بحيث يكون لكل فقرة
في الحفل مقطع موشن جرافيك ال يتجاوز  ١2ثانية
لعرضها على الشاشة

7

تصوير برومو يومي للفعالية

انتاج عدد  3برومو احترافي للفعالية يشمل توفير فريق
تصوير مع كامل المعدات

8

تصوير فوتوغرافي للفعالية

تقديم ال يقل عن  200صورة يومية للفعالية تتضمن كافة
أقسام الفعالية بجودة عالية

