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طرتئا بضط شغ الطصاء السظعي افول لمةامع طتارشغ المئغسات
طظــث الغــعم افول لاأجــغج طةامع طتارشــغ المئغسات سام 2019، سمض المآجــج الســغطج جعرو 
سطــغ ذغــاب جاعــثًا طــع طةمعســئ طــظ طتارشــغ المئغســات الثغــظ غمطضــعن الحــشش وغامغــجون 
سظ غغرعط ضصادة لفسمال لطرشع طظ طســاعى المعظئ شغ المظطصئ سئر اسادة تعخغش وادراك 
طفعــعم الئغــع اقتاراشــغ بمــا غطغــص، ضمــا وتمضغــظ ضض طــظ غآطــظ بظــا طــظ تتصغــص أصخــى 
ــئ  ــر ظت ــض سئ ــاة والسم ــغ التغ ــض ش ــئ أشد ــى شرخ ــعل سط ــغ التخ ــاسثته ش ــه وطس إطضاظات

صغماه الثاخئ طظ خقل اقساماد والاثرغإ والاعاخض شغما بغظ اسداء المةامع.

طظــث ذلــك العصــئ، اغماظــًا بالعــثف وبصــئ بالمآجــج، خدظــا الضبغــر طــظ الاةــارب وتةاوزظــا 
الضبغــر طــظ المثاذــر وأجــاطغع بضض شثــر ان اصــعل ان طةامع طتارشــغ المئغسات اخئــح الغعم 
صعة شاسطئ طشّغرة رشسئ طظ طآحــر اقتاراف شغ طعظئ الئغع طظ خقل تخمغط براطب طاثخخئ 

وتثرغئعا طظ صئض اسدائه وظجداد صعة وتأبغرًا غعطا بسث غعم.

إن ططاصــى طتارشــغ المئغســات افول عــع جعــث تحــارضغ تفاسطــغ باطاــثاد بطــثان المظطصــئ 
وتظعساتعا غعثف لةمع ضض طظ غعاط بالئغع والاطعغر طظ اجض الاسارف بشغئ

”بظاء حراضات اجاراتغةغئ شغ سثة طةاقت واسادة تفسغض المئغسات واقذقع سطى 
آخر الاطئغصات والممارجات واضاساب سدعغئ المةامع طظ اجض الاطعر المسامر.“ 

ان ضظــئ تآطــظ بمــا ظآطــظ بــه شطثغظــا صاجــط طحــارك اضاشــغ غســمح لــغ بــأن أدســعك لابــص 
بظــا وتحــارك شــغ عــثا الطصــاء لااســرف لماذا ظصــعم بما ظصعم بــه ولسطــك بثلك تخئح جــجءًا طظ 

خظاسئ طساصئض عثه المعظئ شغ المظطصئ.
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This is the first time we have ever the opportunity to meet 
together in one place and brain storm the new sales system, so 
the coverage buzz and anticipation will be huge! 

الغعم
افول

01 أغسطج
14:30 - 9:30

الماتثبعن
الرئغسغعن



01 أغسطج
14:30 - 9:30

ظثئئ طظ خئراء المئغسات السرب
الغعمشغ طضان واتث

الباظغ
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أجظثة
المطاصى

الفارة افولى
ورحات تثرغئغئ  (طثربعن طسامثون) 

جطسات تفاسطغئ طع المحارضغظ

الفارة الباظغئ
ورحات تثرغئغئ  (طثربعن طسامثون) 

جطسات تفاسطغئ طع المحارضغظ

ألساب المئغسات 
الةجء افول

الغعم البالثالغعم الباظغالغعم افول
2021/8/12021/8/22021/8/3

. 

ألساب المئغسات
الةجء الباظغ

تعزغع الةعائج و العثاغا
لطرساة والمحارضغظ

الةطسئ ا�شاااتغئ
ضطمئ رئغج المطاصى

ضطمات الرساة
الةطسئ افولى (طاتثبعن رئغسغعن)

الةطسئ الباظغئ  (طاتثبعن رئغسغعن)

اجاراتئ وشرخئ الطصاء بالسارضغظ  اجاراتئ وشرخئ الطصاء بالسارضغظ اجاراتئ وشرخئ الطصاء بالسارضغظ 

11:30- 09:00

12:30 - 11:30

15:00 - 12:30

23:00 - 20:00

الزروف  وبسئإ  أولغئ  أجظثة  عثه 
 %100 تأضغثعا  ظساطغع  ق  الراعظئ 
وجعف غاط تجوغثضط بالظسثئ الظعائغئ 
المآضثة لفجظثة صئض اجئعع طظ طعسث 

المطاصى.
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- 6 أضادغمغغظ ورجال أسمال ضماتثبغظ رئغسغغظ.

- 15خئغر طئغسات طظ المظطصئ السربغئ.

- 250 طتارف طئغسات ورجال أسمال طحارضغظ طظ أضبر طظ 

25 دولئ شغ السالط.

- 6 شرص لطرساغئ.

- 10شرص لسارضغظ وأختاب طظاةات وخثطات.

- تشطغئ إسقطغئ ضاططئ تدمظ العخعل إلى أضبر طظ ططغعن 

خئغر طئغسات شغ السالط السربغ.

- تعبغص ضاطض بالخعت والخعرة لةمغع الفسالغات.

- تفض تضرغط ل 7 طتارشغظ طئغسات صثطعا إظةازا ظفثر به 

جمغسا.



بقبئ أغام طع طتارشغظ طظ ضض العذظ
السربغ جظسغث شغعا ضئط إغصاع المئغسات

لضض التاضرغظ بما غاظاجإ والاتثغات
الاغ غعاجععظعا بحضض غعطغ



 الفعز غتااج أضبر طظ الظعاغا
التسظئ

 وسطغه جظمارس بسخ افلساب الاتفغجغئ
الماثخخئ شغ بظاء أشرصئ المئغسات تتئ صغادة

السغطج طاجار طخطفى سئث ا�



المئغسات
ــا،  ــك عثش ــعن ل ــغ أن غض ق غضف
عــثا  تخغــإ  أن  سطغــك  بــض 
العثف أغدا. وسطغه صررظا شغ ططاصاظا 
طتارشــغ  بســخ  ظضــرم  أن  عــثا 
المئغســات طمــظ تمضــظ طــظ إخابــئ 

أعثاشه جغثا.
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سدعغئ طةامع
طتارشغ المئغسات



.



رئغج المطاصى 
د. أتمث طساع

AMISTO@SALESH2O.COM
WWW.SALESH2O.COM
WWW.SALESPROS.ME

لطرساة والسارضغظ 
تمجة الثبح

HAMZAH@SALESH2O.COM
W W W. SALE SH 2 O . C O M
W W W . S A L E S P R O S . M E

لطاسةغض والمحارضئ
جارة الساغئغ

BDM@SALESH2O.COM
WWW.SALESH2O.COM
WWW.SALESPROS.ME
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تحمض المحارضئ طاغطغ:

جغسصث المطاصى افول شغ أظطالغا
ترضغا بظفثق دغطعضج *****5

- طعاخقت طظ وإلى المطار

- غرشئ طجدوجئ 4 لغالغ

- جمغع العجئات والمحروبات

- دخعل إلى جمغع المراشص

- الثخعل إلى الحاذأ

- المراشص الارشغعغئ

- المراشص الرغاضغئ

- تعشر خثطئ واي شاي 

- خثطات الاظزغش

- طراشص افسمال

- افطظ والتماغئ

ترتغئات ا�صاطئ والمعاخقت





�ىل أمل أن حن�يس القهوة معا

�ىل شواطئ أنطالیا
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