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للكتابمشاركة إتحاد الناشرين العرب بمعرض فرانكفورت الدولي   
11 -15/10/2017  

  الناشرين العرب، باتحاداKعضاء  ينالناشراGخوة 
 ،،تحيّة عطرة و بعد،

  
بين المشتغلين في صناعة الكتاب في مختلف  ھاّم  ملتقى باعتبارهولي للكتاب نظرا Kھّمية معرض فرانكفورت الدّ 

وسائلھا وتقنياتھا المكتوبة والمسموعة والمرئية وبعضھم البعض من جھة، وبين ھؤ]ء وصناع الثقافة من المبدعين 
لمشاركة في ندعوكم ل،المھنية في المحافل  تعزيز حضوره على و حرصا من اGتحاد والمثقفين والكتاب من جھة أخرى

  :التالي نرجو منكمو Stand n°5.1C144الناشرين العرب في معرض فرانكفورتجناح إتحاد 
عبر العناوين اGلكترونية  مع لمحة قصيرة عن الدار بالعربية واGنجليزية مراسلة اGتحاد في الغرض -1

  .و إرسال شعار الدار عالي الدقةarabpa@cyberia.net.lbأوpa.org-hmoud@arabnma:التالية
التي يمكن أن تترجم  و دولياعناوين من آخر إصدارات الدار التي لھا حظوظ أن تسّوق  ستنماذج ل 2إرسال  -2

 .للغات أخرى
 .و نبذة قصيرة عنھا باللغة اGنجليزية بجودة عالية الدقّة التي ستعرض في الجناحأغلفة الكتب إرسال  -3
ة باللغة اGنجليزية عن لمحالرجاء إرسال لتسھيل تسويق كتب الناشرين التي سيتّم عرضھا في جناح اGتحاد،  -4

أّن لھا حظوظ أن تسّوق عالميا و يتّم شراء حقوق نشرھا، و بذلك  يمكن للناشر  إصداراتكم التي من رأيكم
و على إثر اKجنبي اGّط�ع على الكتاب و التعّرف على محتواه و موضوعه من خ�ل اللمحة المقّدمة له 

 .ّمن أغلفة الكتب مع لمحة مختصرة عنھاذلك،يتّم تجھيز بروشير يتض

 .إرسال أغلفة الكتب التي سبق و فازت بجوائز بجودة عالية الدقّة مع لمحة عنھا باللغة اGنجليزية -5
 سيتّم إدراج العناوين مع البيانات المرسلة في بروشيرات توزع في الجناح -6
في إطار تنسيق محكم لمشاركة اGتحاد في معرض فرانكفورت للكتاب و في إطار تسھيل عملّية شحن كتب  -7

في  مباشرةيمكنكم تسليم الكتب ّر ا]مانة العامة في بيروت أو ،تجّمع الكتب في مقالمشاركين في جناح اGتحاد 
 .ورت الجناح بفرانكف

المھنية بالجناح خ�ل المعرض لذا نرجو منكم مّدنا مسبّقا  لقائتھمعقد  كما يمكن للراغبين في المشاركة -8
 .بمواعيدھا Gجراءات تنظيمية

 مجانية م ا]شتراك ورس -9
 .17/09/2017أقصاھا إرسال البيانات في مھلة  -10

 



 

 
 :تجھيز ]فتات للدعاية تتضّمنسيتّم : سيق مع لجنة اGع�مبالتن -

o  تحاد و أھدافه لتكون جليّة للحضورGفتة تحتوي على تعريف ا[ 
o نجليزية قائمة الناشرين المشاركين و إصداراتھم باللغتينGالعربية و ا 
o لتعريف بھا قائمة بإصدارات الناشرين المشاركين الفائزة بجوائز وذلك لمزيد تحفيزھم و ا

 على الصعيد الدولي  
o  تحاد و أجنحته في مختلف معارض الكتاب ]فتة كبيرة تحتوي على صورGلمشاركات ا

 المشارك بھا للتعريف بتجربة اGتحاد

 كما سيتّم توزيع دليل الناشرين للتعريف بأعضاء اGتحاد
 :بخصوص إجراءات سفر الناشرين  -

موقع معرض فرانكفورت عبر بّوابة  علىناشرين  مباعتبارك م فتح حسابيمكنك: للحصول على التأشيرة*
"My Book Fair  "و متابعته عن طريق رمز يوفره لكم م الخاّص و تسجيل طلب تأشيرة عبر حسابك

   692102253(0)0049أو عبر الھاتف fair.com-ookvisa@bالمعرض أو عن طريق اGيميل

  .ا]تصال بلجنة المعارض العربية و الدولية وKّي معلومات إضافية أو إستفسارات،يمكن ل�خوة الناشرين 

  

  ل�خوة الناشرين زيارة الموقع التالي  ، يمكنالنسبة للفنادقب*

-http://www.frankfurt

tourismus.de/en/frankfurt/ukv?reset=1&lang=ensionid=36621EB446514A09B

-3?activity=initVisit&cid=60-3C790F6D8B563AB.60

3&clientId=ZW5fX05FWFQ -  

  .ورهحضحيث يوفّر ھذا الموقع الفنادق اKفضل على حسب المعرض الذي يرغب الناشر في 

 
  مع خالص الودّ 

  صالح المعالج محمد. د   
  رئيس لجنة المعارض العربية و الدولية

  
  
  
  
  
  
  
  

Mobile :( 0021623428650) - Tel: (0021672223822) – Fax:  0021672223922( ) 

E- mail : mohamed.maalej@gnet.tn/info@kounouz-edition.com 


