
قطــــأع بورت غالب

تسويق
اإلعالنو  الدعاية  لوحات و أماكن  

المطــــــــــــــارو خارج مبنى داخل 



نبذة عن المطار  



مرسىمدينةعنكم60بعدعلىيقعدوليمطارهو
أولوهواألحمرالبحرمحافظهفيالشمالياالتجاهفيعلم

يماكإركهشوتديرهوالملكيهالتشغيلحيثمنخاصمطار
اتشركإحديوهىالمطاراتوادارهلتشغيلعلممرسي

يقةبطر يدارمطارأولوهوالكويتيةالخرافيمجموعه
B.O.Tومةالحكمعإلتزامعقدبعدعاما  ربعينألمده
لمصريةاالمدنيالطيرانهيئهمعأتفـاقعقدوالمصرية
زايدهالمتالسياحةحركهلدعمباألساسالمطاروانشيء
تحملوقبالالمطارإستمدرجتصميموتماألحمرالبحربمنطقه
.الحجمطةالمتوسوالكبيرةالطائراتطرازاتإقـالعوهبوط



عننبذة  
مدينة مرسى علم



نتكاوقدالنشأحديثة-األحمرالبحرمحافظةجنوبفيبحريةسياحةومركزميناءهي
.صخريوميناءقريةقريبوقتحتى
220بحواليسفـاجامدينةعنوتبعدكيلومترا  280حوالىالغردقةمدينةعنتبعد
الشعاببعضوهناكالبحريةوالرحالتوالغوصللصيدرئيسيا  مركزاوتعتبرمترا ،كيلو

.بحريةمحمياتوعدةالخالبةالمرجانية
الشمالإلىكيلومترا  60المدينةعنيبعددوليالعلممرسىمطاربهايوجدكما

.غالببورتقطاعداخلللمؤتمراتدوليومركزالفنادقمنومجموعة
السياحيةالمدنرأكبمنلواحدةتتحولبدأتوالتعدينيةللبعثاتخدمةمركزوتعتبر

.النادرةهاوأسماكالمرجانيةوشعابهاالصافيةشواطئهاجمالمنبهتتميزلماوهذا
الراحةعننوالباحثيالغطسهواةاألحمرالبحرعلىالواقعةعلممرسىمدينةوتجتذب
فيالمتعةلسائحايجدوفيهاالخالبة،الطبيعةسحرمعوالماءالشمستلتقيحيثوالهدوء

ووالعمرانيالسياحيللتوسعواعدةمنطقةعلممرسىوتعد.السنةفصولمنفصلأي
.المختلفةاإلستثماريةاألنشطة



عننبذة  
مدينة بور غالب





ويتكونمربعمترألف300بمساحةاألحمرالبحرعلىفندقيتجمعأكبرتشييدتم
التيالمساحةوتبلغنجوم،الخمسذاتغرفة1000تضممتصلةفنادقثالثةمن

وأماكنوالمطاعمالحدائقجانبإلىمربع،مترألف100الفنادقعليهاشيدت
دوليمركزالفنادقمواجهةفيويقوم.الرياضيةوالمالعبالسباحةوحماماتالترفيه

.شخص300منألكثريتسعللمؤتمرات
.قدما150إلىتصلبأطواليخت1000نحويسعلليخوتمرفـأتشييدتمكما

اءوالكهربالمياهوخطوطالوقوتخزاناتمنالخدماتبكلمجهزةوالمارينا
بورتفيالماريناعلىيقعللغوصفندقـاالمرفـأويحوي.والفـاكساتفو واله

.اإلقـامةندقفمقـابلبهمالخاصةالغوصقواربربطالغوصلهواةيمكنبحيثغالب
ةرياضلممارسةالالزمةالراحةوسائلبكلمجهزةغرفة200منالفندقويتكون

الفندقوقعموسيتيحاألجهزةبأحدثمزودللتدريبعالميمركزبهوملحق،الغوص
لزبرجداجزرمثلاألحمرالبحرفيالغوصمناطقأشهرزيارةسهولةالماريناعلى

..النادرةالبحريةبالحياةمياههاتتمتعالتيوغيرهاواألخوين





                                          

        2014 



نوع الحركةالشهر
إجمالىأخرىعسكرىخاصمحلى غير منتظممحلى منتظم دولى غير منتظم دولى منتظم

إجمالى عام
رحيلوصولرحيلوصولرحيلوصولرحيلوصولرحيلوصولرحيلوصولرحيلوصولرحيلوصول

يناير 
0021221220201010220000244244488طائرات

00209442487492991644642570000223242583948163ركاب

فبراير
00203203181899000000230230460طائرات

0026596233539111030204420000000277112480352514ركاب

مارس
5634134119191211220000379379758طائرات

60451444657438628728512845020000461614527491435ركاب

أبريل
101136536521211716440022419419838طائرات

12321108544354880412121162529532040011115741951621109040ركاب

مايو
222435435416162522310002420419839طائرات

313834734656449880700719590373300005099554112105107ركاب

يونيو
11935035019192326000000403404807طائرات

13451030503384865588989146911650000005304151741104782ركاب

يوليو
8836536516161111330000403403806طائرات

10691074567195267377567719230500005858254452113034ركاب

أغسطس 
444704692222882200005065051011طائرات

27729271641714271212141325270100007315573160146315ركاب

سبتمبر
131535335420201614110000403404807طائرات

160717824802652251112111531011100100005085555297106152ركاب

أكتوبر
111135135122221111220000397397794طائرات

1547147951391506681270120313200000005422153370107591ركاب

نوفمبر
000طائرات

000ركاب

ديسمبر
000طائرات

000ركاب

اإلجمالى 
84883364336419319314213819170024380438047608طائرات

108191075247131146644798911001524242421823001111494464489669984133ركاب
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Carrier Passengers MVT
Meridiana Fly 155920 1105

Travel Service 146421 1060

Neos Air 118858 735

Sun Express 118467 708

Blue Panorama 73808 568

Misteral Air 69815 596

Air Berlin 60691 348

Transavia 47255 508

Hapag-Fly 27214 228

Thomas Belgium 25050 218

Small Planet Air 25146 170

Germania Air 24245 200

Kolavia Air 23459 122

Thomas Scandinava 21894 112

Smart Aviation 14356 274

LOT 19206 106

Thomson Fly 17166 106

Fly Niki 16336 122

Nesma Air 11608 152

Jetair Fly 11010 128

Arkefly Netherlands 9563 150

Nord Wind 12609 66

Egypt Air 24176 472

Belair 12195 80

Edelweiss 10219 82

Luxair 8628 110

Enter Air 10178 62

Hambourg Air 9218 64

Aeroflot 8418 52

Livingston 6470 46

Alitalia 5646 46

Helevtic Air 3063 34

Private Flights 2012 112

Transavia France 2988 18

Corendon 992 18

AMC Air 966 10

Jet Time 1183 8

Ural Air 660 4

Oren Air 369 4

Vim Air 413 2

Air Go 572 6

XL Airways 314 2

Air Cairo 386 4

Midwest Air 534 4

Petroleum Air 48 6

Total 1159745 9028

579872.5 4514



اللوحات اإلعالنية المتوفرة 

حالياً 

األماكن اإلبعاد و األعداد 
واألسعار التأجيرية السنوية



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750
6

ى أعلى صالة الوصول الدول

قبل كونترات الجوازات سمx 100سم200

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم37500
11

ب مثبته على سير الحقائ

عد بصالة الوصول الدولى ب

كونترات الجوازات
سمX76سم 105

إعالن

ئسوسيت وجهين مض



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم37500
2

خلف حائط مكاتب جوازات 

صالة الوصول الدولى سمX200سم 500

إعالن بانر ببرواز 

حجم كبير



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم26250 4 صالة الوصول الدولى
سمX70سم 250

إعالن مضئ مستطيل

عليه شعار المطار



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم26250 10 صالة الوصول الداخلى سمX70سم 250
إعالن مضئ مستطيل

عليه شعار المطار



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750 2 G section سمX100سم 200

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750 5 صالة اإلجراءات سمX100سم 200

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم25000
3

خلف كونترات إيماس 

بصالة اإلجراءات سمX245سم 480

إعالن بانر ببرواز 

حجم كبير



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم25000
1

أمام كونترات الجوازات 

للسفر الدولى سمX245سم 480

إعالن بانر ببرواز 

حجم كبير



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم15000 2
على حائط بازارات صالة 

اإلجراءات

سمX90سم 120
إعالن مضئ 

داخل 

برواز من  الجبس



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم12000 4
على الحائط الفاصل 

رةلألوفرسيز لالسواق الح

سمx 95سم 155
إعالن مضئ 

داخل 

برواز من  الجبس 



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750

3

وتوجد 

مساحات

صالة السفر الداخلى سمX 100سم 200

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم37500
2

ار صالة السفر الدولى بجو

غرفة التدخين سمx150سم 980

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750
8 صالة السفر الدولى  سمX 100سم 200

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم18750
1 G section سمx60سم   245

إعالن فينيل 

علية

بالستيك شفاف

مضغوط غير مضيئة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم4000
30 موقف السيارات

أرتفاع

سم275

فانوس أضاءة

أعالم جانبية



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم6000

16

بدون4
السياراتداخل موقف 

سمX 125سم 185

نأعالن فيليكس وجهي

على 

أعمدة أنارة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم11250
105 موقف السيارات

سمX90سم 130

إعالن 

سوسيت فيليكس 

مضئوجهين 



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم40000
6 أمام مبنى الصاالت

سمx 85سم455

إعالن 

سوسيت مضئ



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم285
700 عربة الحقائب 

سمx49سم 32

إعالن فينيل 

على عربة الحقائب



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم37500
3 موقف السيارات

سمX600سم 300

ة و علبة مرتفعة مضيئ

جهين



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم للجانب الواحد6000
10 وصول و سفر

سمX 120سم100

مساحة 

على كاونتر الجوازات



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم187500
3 الميدان الداخلى للمطار

سمX 600سم1500
ميجــــــــــــــــــا



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم300000 1 اربعد الميدان الداخلى للمط سمX600سم 250 يونى بول 



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم75000 1
مساحة بالميدان الداخلى 

بالمطار
مساحة الميدان 4/1

الداخلى
إعالن مجسم

يتم التنسيق مع اإلدارة 

الهندسية 

و اإلتفاق على التصميم

من حيث أبعادة وأسلوب  

اإلنارة و التنسيق مع الشركة 
المعلنة



اإليجار

للوحدةالسنوى 
عدد مكانها األبعاد نوع الالفتة

جم37500
9 وصول دولى و سفر

بوصة32
شاشات



لإلعالن عن إنشطة شركاتكم
يمكنكم التواصل مع إدارة 

التسويق و المبيعات لقطاع

بورت غالب 
شكراً 


