
 األوسط الشرق  تسوق  مراكز  مجلس عضوية منافع

 التجزئة وقطاع التسوق  مراكز  صناعة قطاع اعتراف

 القطاع أعضاء مع منتديات في املشاركة حيث ، منطقتكم في الصناعة لقطاع التزامكم إلثبات رائعة وسيلة هي املجلس مع العضوية

 مراكز مجلس شعارات استخدام في الحق ولك ، املجال هذا في بك الخاصة املهنية املكانة ورفع القطاع اعتراف وكسب ، اآلخرين

 قوائم من االستفادة لألعضاء يمكن كما ؛ والقرطاسية العمل بطاقات على العاملي التسوق  مراكز ومجلس األوسط الشرق  تسوق 

  .العضوية دليل صفحة أو بالتجزئة، البيع قائمة صفحة في أو التسوق، مراكز دليل صفحة في أو املوقع، على ملنشآتهم مجانية

 املهنية التنمية ومبادرات التعليم

.والتطوير والتأجير والتسويق التسوق  مراكز إلدارة الهامة الجوانب على تركز متخصصة وندوات عمل ورش ·

.الصناعة قطاع بشهادات املنتهي االحترافي املنهي التطوير برنامج ·

.الصناعة قطاع في ًايضا بها ومعترف عامليا بها معترف الشهادات ·

  جديدة واجتماعيات تواصل بناء

 خالل من جديدة ومعارف عالقات وإجراء للتواصل مشتركة منصة على الصناعة قطاع يجمع األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس

 .املتخصصة واملبادرات األحداث

 . اإلقليميين األعضاء تواصل فاعليات ·

  (لألعضاء مجاني دخول ) NextGen فاعليات ·

.لها التابعة واملجالس العاملية التجارية املراكز لجنة تنظمها التي الدولية األحداث ·

 70000 من بأكثر يربطانك تتبعها التي العاملية التجارية املراكز لجنة عضوية جانب إلى األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس عضوية

 
ً
 .أوسع عاملي متناول  عن فضال اإلقليمي التواصل من ليةداخ دائرة لك تقدم بلدا 80 من أكثر في عضوا

:على موقعنا زيارة يرجى القادمة، أحداثنا عن التفاصيل من وملزيد

  www.mecsc.org و  www.icsc.org

 حكومية عالقات

 أنحاء جميع في الحكومية وشبه الحكومية املنظمات مختلف مع مستمرة بعالقة األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس يتميز

  .املنطقة

  الصفقات وعقد والجوائز  املعارض متخصصة، مؤتمرات

 من العديد في االشتراك العاملية التجارية املراكز ومجلس األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس  في املشاركين لألعضاء يمكن

 في وخبراتهم معارفهم لتبادل الرئيسيين القرار وصانعي القطاع في التنفيذيين املديرين بين والجمع واإلقليمية، الوطنية املؤتمرات

  .واملحاسبة املالية واإلدارة والبحوث والقانون  واألمن والتمويل والبناء البيئية كاملخاوف الهامة القضايا هذه مثل

 كل يقدمون  الذين والخدمات املنتجات بائعي مقابلة صةفر  إلى باإلضافة ، ارباحهم لتحسين الفرصة بإعطائهم األعضاء يحظى كما

  ش يء
ً
 .البرامج وإدارة التفاعلية التكنولوجيا أحدث وحتى الصيانة معدات من بدءا

http://www.icsc.org/


 

 

 MENA  ريكون  في وذلك يومين مدة في سنوية تجارية بأعمال القيام يمكنك

 .التجزئة بيع ملطوري التأجيرية الفرص اتاحة ·

 .التجزئة بيع ملاركات قائمة / يدةالجد التجزئة مفاهيم عرض ·

 واألحداث املبادرات لجعل حصرية صفقة ؛ التسوق  ومراكز التجزئة لصناعة املتاحة والخدمات باملنتجات الوعي بناء ·

 .والعاملية اإلقليمية األعمال فرص من لالستفادة الدولية

 

  (فقط لألعضاء حصري  الوصول ) املوارد

 

 األخرى  الصناعة مجاالت في املهنيين مع التواصل على يساعدك األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس :االنترنت على األعضاء دليل

 الشرق  تسوق  مراكز مجلس أعضاء بيانات قاعدة إلى للعضو حصري  وصول  توفير خالل من املهنية العالقات من شبكة وبناء

  . باألعضاء الخاص االنترنت على دليلنا و األوسط

 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في التجزئة بيع في التطورات عن قيمة معلومات اكتشاف :اإلنترنت عبر  ق التسو  مراكز  دليل

 .واحدة زر  نقرة خالل من

  .اليهم والتوصل للموردين والخدمات املنتجات قائمة في شاملة نظرة : االنترنت على والخدمات املنتجات دليل

 الصناعة، خبراء بها اقر التي املتخصصة الصناعة منشورات من واسعة مجموعة هناك :الصناعة في املتخصصة املنشورات

 .العاملية التجارية املراكز لجنة و األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس قبل من لتوزيعها فقط متاحة وهي

 بالقطاع العالقة ذات زاتواملي األخبار من مجموعة وشهري  اسبوعي بشكل األعضاء يتلقى :االنترنت على اإللكترونية النشرة

  .اإللكتروني البريد طريق عن الصناعي

 املمارسات أفضل على تحتوي  واسعة بحثية بيانات قاعدة خالل من بك الخاص التعليم مستوى  زيادة :االنترنت على البحث موارد

 قاعدة إلى إضافة الصناعة، هاتالتجا متعمقا تحليال تحوي  مدروسة بحثية دراسات تقدم كما . الصدارة في للبقاء والتقنيات

 بلدان في بالتجزئة والبيع العقارات قطاع عن املستوى  رفيعة بيانات عن فضال التسوق، بمراكز املتعلقة للبيانات إحصائية بيانات

 عبية،الش ذات التجارية املجالت من 3000 من أكثر إلى الوصول  إمكانية األعضاء منح يتم كما ، العالم أنحاء جميع في محددة

  األكثر الفيديو أشرطة على والبحث ، والجرائد
ً
 . بكثير ذلك من وأكثر ، طلبا

 

 املنشورات

  األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس في منشورين يوجد

 .أشهر ثالثة كل تنشر التي املجلة في الشخص ي ملفهم وعرض مقال لكتابة امتياز األعضاء منح يتم - People Retail مجلة .1

  تحديثها ويتم الخدمات، ومقدمي التجزئة وتجار للموالت شاملة قوائم - السنوي  الدليل .2
ً
 مراكز مجلس أعضاء قبل من سنويا

  .مجانية نسخة على الحصول  لألعضاء ويحق ، األوسط الشرق  تسوق 

 

 األعضاء خصومات 

 على األعضاء يحصل كما . األعضاء قبل نم األخرى  التابعة والشركات املختلفة الفنادق خصومات بعض من االستفادة يمكن

 لجنة و األوسط الشرق  تسوق  مراكز مجلس من املقدمة والخدمات التعليمية والبرامج املنتجات جميع على ٪50 إلى يصل خصم

  .العاملية التجارية املراكز


