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 معلومات الفعالية

   أسم الفعالية: 

   : المالكاسم 

   أسم المنظم: 

  2019___/___/  _________  إىل يوم 2019___/___/  _________  من يوم تاريــــخ الفعالية: 

   : الموقع   : المدينة

   : نشاط الفعالية

ات معرض   : داخليةفعاليات   ___________ __________________________ ___ أخرى: مطاعم دورات ورش عمل محاضر

 ______ _________ :_______ أخرىطباعة بطاقات حضور  تسجيل مقابل مادي  تسجيل مسبق  مفتوح للعامة   : نوع الدخول
  

 الخدمات المطلوبة من المركز
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  مع التطبيق(المالحة الداخلية للموقع( 
 عد الزوار الدخول / الخروج 
  مع التطبيق(اإلشعارات الموجهة للزوار( 

   إدارة التسجيل والحضور اآلىل )  
 )يتم التنسيق اإلضافر

  الموقع  
ر
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 الموقع  
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A]__[  تقرير عدد الزوار دخول وخروج   يوم    كل ثالث أيام    
 نهائ 

B]__[  تقرير مفصل للحضور   إجماىل  مفصل   تحليل  عام 
C]__[ قرير مفصل لتحليل سلوكيات الحركةت . 
D]__[  .تقرير مقارنة مع فعالية سابقة او مشابهه 

 

Whatever you will do after…      AFTER will do it now . 

  

 معلومات فنية

كيب األجهزة: تاريــــخ أستالم الموقع   ___:___  الساعة __________  يوم لتر

 ___:___  الساعة __________  يوم تاريــــخ استالم الموقع لفك األجهزة: 

 زائر_____________  إجماىل   زائر__________  يوم   عدد الجمهور المتوقع حضورهم: 

ر نوع  ر المشاركي   موقع_______  واالجنحة:  المنصاتعدد  منصات مفتوحة      اجنحة خاصة   : العارضي 

  
 ** نرجو إرفاق صورة لمخطط الفعالية المبدئ 

  الموقع
ر
ر ف :  عدد العالمي  ر   2م________  مساحة الموقع:  عارض_______ منظم ___________  من المنظمي 

 ارتفاع عرض رقم الباب# ارتفاع عرض رقم الباب# مدخل_____  عدد المداخل: 
 ____ملم ____ملم  .2 ____ملم ____ملم  .1
 ____ملم ____ملم  .4 ____ملم ____ملم  .3
 ____ملم ____ملم  .6 ____ملم ____ملم  .5
 ____ملم ____ملم  .8 ____ملم ____ملم  .7
   ____ملم ____ملم  .10 ____ملم ____ملم  .9

 ( عند األبواب220تتوفر طاقة )فولت   :نت من خالل  _________  اسم مقدم الخدمة:  LAN WLAN GSM تتوفر خدمة اإلنتر

ر أحد  الفعالية:  عمل أيام يوم______  عدد أيام الفعالية:   سبتجمعة خميس أربعاء ثالثاء أثني 

ساعات دخول  
 الفعالية: 

ة أوىل   ___:___  خروج ___:___  دخول يوم الجمعة:  ___:___  خروج ___:___  دخول  فتر

ة      ___:___  خروج ___:___  دخول ثانيةفتر

 . بدخول الزوار خالل االفتتاح الرسم   يسمحال   ___:___  إىل ___:___  لساعة منا ________  ليوم ا : افتتاح رسم  يوجد 
  

 معلومات االتصال والتواصل

   رقم جوال   مدير الفعالية

   
وئر    : @بريد إلكتر

   رقم جوال   مدير الدعم 

   
وئر    : @بريد إلكتر

  

 

http://www.after.sa/

