
 طلب اجراء عرض ترويجي

 بيانات املنشأة:

                                                                              االشرتاكرقم 

  اسم صاحب املنشأة       اسم املنشأة

  جوال ممثل املنشأة       رقم السجل التجاري

  فرعي        رئيسي

 بيانات العروض الرتويجية:

  احلملة الرتويجية .اسم1

  .هدف احلملة الرتويجية2

  وتنتهي يف    يوما تبدأ من تاريخ     .مدة احلملة3

  .تاريخ اعالن النتائج4

  .تاريخ توزيع اجلوائز5

د.طريقة توزيع القسائم(6   ان وج

  . :مكان توزيع القاسئم7

  :اماكن استالم القسائم8

  .عدد القسائم9

 

 الشرقية                                                                احملرتمسعادة أمني عام غرفة 

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا 

أرجو إصدار تصريح باملوافقة على أجراء عرض ترويجي علما بانني اطلعت على الشروط يف هذا الشأن ةاتعهد 
نظام املعمول به يف حالة خمالفتها وافر بأن جميع البيانات بااالتزام بها واكون عرضة للمسائلة النظامية حسب ال

املذكورة يف طلب صحيحة وحمررة مبعرفتي وحتت مسئولتي كما اتعهد بان اشري اىل رقم وتاريخ العرض الرتويجي يف 
 حال حصويل عليه يف أي اعالن يصدر مني

 

  اسم املسئول                                اخلتم                            صديق غرفة الشرقية                                            

  الصفة                                                                                                                                                               

  التوقيع                                                                                                                                                               
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 شروط العروض الرتويجية

ذلك الكوبون لالعتماد بإجراء.بقدم طلب التصريح 1 رتويجية مصحوبا بنسخة من االعالن املقرتحة للغرفة وك  العروض ال

 للفائزين بها يف الزمان والكان احملددين يف الطلب والهدايا.إرفاق تعهد خطي بتسليم اجلوائز 2

 السلع او املنتجات املراد ترويجها ضمن نشاط املنشأة املذكورة يف سجلها التجاري.يجب ان تكون 3

.يجب ان تتفق العروض الرتويجية م  األنظمة واللوائح املعمول بها من اململكة العرفة السعودية وإال تخل مببادئ 4
 او النظام العام فيها اآلدابالشريعة اإلسالمية او التقاليد او العادات او 

 وحديث الصاحلية لالستخدامصالح  املنتجان يكون .5

 .عدم وضع كوبون املسابقة داخل املنتج6

 *توزيع منتج ومرفق معه هدية

دعلى ان  جمانا*شراء منتج واحلصول على آخر   سعر املنتج عن سعر السائد يف االسوق احمللي ال يزي

ددةمعروضة عدد من العبوات او األغطية او النقاط للحصول على هدية  جمع*  حم

 *حتديد مبلغ معني للشراء كمية معينة للحصول على هدايا معروفة وحمددة

 *حتديد شراء كمية معينة للحصول على هدايا معروفة وحمددة

 االشكال التالية  بأحد.إذا كان احلملة خاصة باألطفال يجب ان تكون 7

 *اجمع عدد من الصور

 *الصق الصورة يف موقعها املناسب

 د احلروف*اجمع عد

 بالسحب إال بحضور ممثل الغرفة التجارية القيام.اإللتزام مبوعد لسحب وعدم تغيرية مع عدم 8

 يوم من تاريخ إعالن النتائج 15توزيع جميع اجلوائز خالل .9

ديد تعهد بعدم اشرتاط شراء أي منتج للمنافسة على هدايا احلملة كالكراسات واالوان وغريها  *يجب تق

 للجوائز استالمهم.إفادة الغرفة بكشف يوضح اسماء الفائزين وما يثبت 10

 .دفع الرسوم املقررة11
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