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الدول األعضاء بمنظمة الجواد العربي

2018 الدول المشاركة

شانتييه 2019

الموقع  -مدينة شانتييه
منظمــة الجــواد العربــي وعلــى موعدهــا فــي شــهر أغســطس مــن لك عــام تجــدد اللقــاء بعشــاق

الخيــل العربيــة األصيلــة للســنة الســابعة علــى التوالــي لإلحتفــال بالجــواد العربــي بفعاليتيــن
دوليتيــن تعتبــران األهــم لهــا فــي قــارة أوروبــا .ســتحتضنهما مدينــة الجمــال الطبيعــي والكمــال

الفروســي «شــانتييه» حيــث تعتبــر «عاصمــة الخيــل» التــي تشــتهر بقصــر شــانتييه التاريخــي،
ومضمــار الســباقات ونــادي البولــو العالمــي .وســوف تنظــم هاتيــن الفعاليتيــن بشــراكة اســتراتيجية

مــع مدينــة شــانتييه فــي الفتــرة بيــن ( )4-1أغســطس  2019م.

The AHO Europe Events will return to France and the elegant town of Chantilly from
the 1st to 4th August for their 7th Chantilly edition. Famous for its impressive, beautiful
château, it’s premier racetrack and, of course, Chantilly cream, it is Chantilly’s reputation
as France’s ‘Capital of the Horse’ which makes it the perfect venue for the 7th leg of the
AHO Chantilly shows.

ماكن العروض

نــادي البولــو بشــانتييه

الوصول إلى ماكن العروض
إنطالقــاً مــن حــرص منظمــة الجــواد العربــي علــى تســهيل الوصــول إلــى موقــع العــروض فقــد
وقــع اإلختيــار علــى نــادي البولــو بمدينــة شــانتييه الــذي يقــع علــى بعــد 25كــم مــن مطــار
شــارل دي غــول ومســافة  ١,٥كــم عــن محطــة شــانتييه للســكك الحديديــة والموقــع ســهل جــداً
اإلســتدالل عليــه.
- By Air : Charles de Gaulle Airport is 25km from the venue. From here you can take
a taxi to the venue.
- By Train : Gare de Chantilly is 1.5km from the venue and served by trains from
Paris.
- By Car : The venue is easily reached by road and there is a public car park on site.
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Join us in Chantilly and be part of one of the most prestigious and eagerly anticipated
Arabian horse shows in Europe.
•
•
•
•

A beautiful venue to enjoy the hospitality
An excellent opportunity for business networking
Wide range of sponsoring options, from € 5,000 to € 25,000
For tailor made sponsorship packages or partner sponsorships we would be happy
to prepare an individual proposal for your needs.

PLATINUM PACKAGE ( 25.000 € )

•
•
•
•
•
•

1 VIP Table in the first line for the 4-day event
Presentation of one Championship Award
Presentation of one Class Award
Logo display on adverts and website
1 Banner 500 x 100 cm
Total of 4 full color pages for advertising in the official show catalogues

GOLD PACKAGE (15.000 € )

•
•
•
•
•

1 VIP Table in the first line for the 4-day event (not in the center)
Presentation of one Class Award
Logo display on adverts and website
1 Banner 300 x 100 cm
Total of 2 full color pages for advertising in the official show catalogues

SILVER PACKAGE ( 10.000 € )

•
•
•
•
•

1 VIP Table in the second line for the 4-day event
Presentation of one Special Trophy award
Logo display on adverts and website
1 Banner 300 x 100 cm
Total of 1 full color page for advertising in the official show catalogues

BRONZE PACKAGE ( 5.000 € )

•
•
•
•
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1 VIP Table in the second line for the 4-day event (not in the center)
Logo display on adverts and website
1 Banner 300 x 100 cm
Total of 1 full color page for advertising in the official show catalogues
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الرعاية

فئات الرعاية

أهال بشراكء النجاح..
تسعد منظمة الجواد العربي بدعوتكم شراكء في النجاح برعايتكم لهاتين البطولتين من خالل فئات
الرعاية التالية :
الفئة البالتينية (  25000يورو )
•
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف األول خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم   الجوائز للفائزين في إحدى البطوالت باسم الراعي البالتيني.
تسليم الجوائز للفائزين في إحدى الفئات باسم الراعي البالتيني.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم    500سم ×  100سم داخل ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )4صفحات دعاية ملونة في الكتيب الرسمي للبطولة.

الفئة الذهبية (  15000يورو )
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف األول (فيما عدا الوسط) خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم إحدى جوائز الفئات للفائزين باسم الراعي الذهبي.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )2صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي للبطولة.

الفئة الفضية (  10000يورو )
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف الثاني خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم إحدى الجوائز باسم الراعي الفضي.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )1صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي للبطولة.

الفئة البرونزية ( 5000يورو )
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف الثاني (فيما عدا الوسط) خالل األيام األربعة للفعالية.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )1صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي للبطولة.

وللراغبين في المشاركة بباقات رعاية خاصة أو باقة «راعي شريك» فيمكن إعداد ذلك حسب الطلب.
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٢٠١٨ - الحملة اإلعالمية لبطوالت شانتييه عبر منصات التواصل االجتماعي
Social Media Campaign - AHO Chantilly Events - 2018
إجمالي الوصول
Total reach
7,695,420
User | مستخدم

6,675,266

831,196

73,106

115,852

التغطية اإلعالمية
Media Coverage

Arabian Essence
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الدورات السابقة بشانتييه

2017

2018
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:2018 شكرا للجهات الراعية لعام
ً

PLATINUM :

GOLD :

SILVER:

BRONZE:

info@arabianhorseorg.org
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