
مبادرة توعوية الستخدام مقعد الطفل بالسيارة

# سعادتهم_في_سالمتهم 



ملف الرعايات



مميزات وآلية رعاية برامج مبادرة َمقـعد

الحد األدنى

500
مقعد

أقل مبلغ رعاية (ر.س)

100.000

• يتم طباعة شعار الراعي 
على المقاعد

• انضمام الراعي لقائمة 
الرعاة في الموقع 

االلكتروني لمبادرة َمقعد 
لمدة ٣ أشهر 

• الحصول على صور 
ومقطع فيديو لعملية 

تسليم المقاعد

الفئة
1

الحد األدنى

750
مقعد

أقل مبلغ رعاية (ر.س)

150.000

• يتم طباعة شعار الراعي 
على المقاعد

• انضمام الراعي لقائمة 
الرعاة في الموقع االلكتروني 

لمبادرة َمقعد لمدة ٦ أشهر 
• التفاعل مع حسابات 

التواصل االجتماعي للراعي 
لمدة شهر 

• الحصول على صور ومقطع 
فيديو لعملية تسليم المقاعد

الفئة
2

الحد األدنى

1000
مقعد

أقل مبلغ رعاية (ر.س)

200.000

• يتم طباعة شعار الراعي على 
المقاعد

• انضمام الراعي لقائمة الرعاة 
في الموقع االلكتروني 

لمبادرة َمقعد لمدة ٩ أشهر  
• وضع بنر رئيس داخل الموقع 

االلكتروني لمدة شهر 
• التفاعل مع حسابات التواصل 

االجتماعي للراعي لمدة شهر 
• الحصول على صور ومقطع 
فيديو لعملية تسليم المقاعد

الفئة
3

الحد األدنى

2000
مقعد

أقل مبلغ رعاية (ر.س)

300.000

• يتم طباعة شعار الراعي على 
المقاعد

• انضمام الراعي لقائمة الرعاة 
في الموقع االلكتروني لمبادرة 

َمقعد لمدة سنة  
• وضع بنر رئيس داخل الموقع 

االلكتروني لمدة 3 أشهر 
• التفاعل مع حسابات التواصل 
االجتماعي للراعي لمدة شهرين

• الحصول على صور ومقطع 
فيديو لعملية تسليم المقاعد

• تكريم الراعي في احد 
الفعاليات الرسمية للحملة 

الفئة
4



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الماسية

1.000.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على خمسة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• الســحب علــى جوائــز باســم الراعــي فــي الفعاليــات التــي ســيتم عقدهــا فــي 
المستشفيات والمجمعات التجارية.

• وضــع شــعار الراعــي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميــع إعالنــات 
ومنشــورات المبــادرة التوعويــة والدعائيــة علــى مستوى المملكة.

• تخصيــص المســاحات الرئيســة لمشــاركات الراعــي فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مـع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• توزيع نسخ من مطبوعات الراعي في فعاليات وحمالت المبادرة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت االعالمية الخاصة به. 



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الذهبية 

750.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على أربعة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• الســحب علــى الجوائــز باســم الراعــي فــي الفعاليــات التــي ســيتم عقدهــا فــي 
المستشفيات والمجمعات التجارية.

• وضـع شـعار الراعـي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميـع إعالنـات 
ومنشـورات المبـادرة الدعائيـة علـى مسـتوى المملكة.

• تخصيــص مســاحات مناســبة لمشــاركات الجهــة فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• توزيع نسخ من مطبوعات الراعي في فعاليات وحمالت المبادرة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت الدعائية الخاصة به. 



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الفضية

500.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على ثالثة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• وضـع شـعار الراعـي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميـع إعالنـات 
ومنشـورات المبـادرة الدعائيـة علـى مسـتوى المملكة.

• تخصيــص مســاحات مناســبة لمشــاركات الجهــة فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت الدعائية الخاصة به.



055 600 3881 info@maqaad.sa www.maqaad.sa


