السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها ،وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم ( )44100236وتاريخ (1444/2/16هـ ـ ـ ـ ــ) ،املتضمن اإلشارة
إلى دور االتحاد الريادي في تعزيز ودعم رواد األعمال واملش ــارال الر ــغ ة واملتوس ــطة يعتزم االتحاد كش ـريس اس ــت اتي ي بالتعاون مل الغرفة التجارية بجازان
كشـ ـريس تنظيمي بمعرض جازان الدولي لالسـ ـ ومار واالمتياز التجاري ورلس برعاية كريمة من ص ــاسب الس ــمو املل األم محمد بن ناص ــر بن عزدالعزيز آل
سعود أم منطقة جازان وبمتابعة واهتمام من صاسب السمو املل األم محمد بن عزدالعزيز بن محمد بن عزدالعزيز آل سعود نائب أم منطقة جازان
سفظهما هللا ورعاهما والذي س ــيعقد خالل الفت ة من  15 – 12أكتوبر 2022م في مركز األم س ــلطان اريض ــاري بمنطقة جازان في ول ــحتث األولى ،وسي
يهدف املعرض إلى التالي:
 .1فتح املجال أمام املس ومرين ورواد األعمال الشزاب لليرول على فرص محلية وعاملية.
 .2فرصة للعالمات التجارية الوطنية الن شارها داخل وخارج اململكة.
 .3االهتمام بارجانب التوعوي واملعرفي للفروشايز عن طريق تقديم ورش عمل وارجلسات اريوارية.
 .4عرض التجارب الناجية بمجال الفروشايز لالستفادة من خب اتها.
 .5فرصة اللقاء بالشركات املخترة بنظام ال شغيل إلعمال الفروشايز.
 .6لقاء رجال األعمال واملس ومرين لعقد االتفاقيات والتزادل التجاري.
 .7فرصة لرواد االعمال بامتالك املشارال الناجية عن طريق االس ومار من خالل العالمات التجارية.
 .8إيجاد الوكالء واملوزع ن في مناطق اململكة العربية السعودية وخارجها.
 .9فرصة اريرول على الدعم الذي تقدمث ارجهات اري ومية للمنشآت الرغ ة واملتوسطة.
 .10فرصة اريرول على تمويل املشارال والعالمات التجارية من خالل ارحدمات التمويلية املقدمة بالعرض.
 .11التعرف على املوردين ومزودي ارحدمات.
 .12النهوض برناعة الفروشايز الذي يواكب توجث اململكة بالتحول الوطني سسب رؤية 2030م.
ً
ونظرا ملا يمولث هذا املعرض من أهمية لقطاع االعمال ،يس ـ ـ ــر اتحاد الغرف الس ـ ـ ــعودية دعوتكم للمش ـ ـ ــاركة واملس ـ ـ ــاهمة في رعاية هذا املعرض ،ويمكن
للمختر ن لديكم التواصل مل األستار/فيرل آل ناصر جوال رقم ( )0509885292وبريد الكت وو (.)falnasser@fsc.org.sa
وتقبلوا خالص التحية والتقدير

