دليل إرشادي لالشرتاك يف معرض مكتبة األسد الدويل للكتاب ./ 13 /
السادة أصحاب دور النشر احملنرمني

إليكم فيما يلي مراحل االشرتاك يف معرض مكتبة األسد الدويل احلادي والثالثني للكتاب لعام : 9102
ـ ـ الدخول للموقع األساسي للمعرض عرب الرابط

www.alassad-bookfair.com
fair2019@alassad-bookfair.com
ـ ـ تعبئة البياانت اخلاصة بدار النشر ضمن صفحة االشرتاك ابملعرض وهي:
 0ـ طلب االشرتاك
 9ـ الوكالة إن وجدت
 3ـ التعهد الشخصي
سحب األوراق املذكورة أعاله بصيغة  PDFوختمها وإرساهلا عرب إمييل املعرض.
ـ ـ ـ تعبئة قوائم عناوين الكتب وفق دفرت الشروط والنسب املئوية احملددة وهي (  %61للكتب القدمية  % 41للكتب
احلديثة أي ـ ـ ـ  9104ولغاية  9102ـ ـ ـ ).
جيب تعبئة العناوين أي ( ادخال بياانت الكتب -القائمة اخلاصة ابلدار) كاملة وفق النموذج على املوقع.
تستطيع دار النشر التعديل واالضافة عليها قبل أن تغلق وفق املعايري احملددة وتعد القائمة قد أرسلت إىل إدارة
املعرض.
ابلنسبة لدور النشر السورية عليها انتظار رسالة القبول والكتب املرغوب عرضها من قبل إدارة املعرض وفق دفرت
الشروط.
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أما دور النشر العربية واألجنبية عليها القيام إبرسال مناذج الكتب املطابقة للقائمة املرسلة على املوقع اليت يرغب
املشارك عرضها ابملعرض مجيعها وفق دفرت الشروط وانتظار رسالة قبول االشرتاك من قبل إدارة املعرض.
ستصل رسالة القبول وفق الصيغة اآلتية:

رسالة قبول اشرتاك
السيد صاحب دار نشر  ..........................احملرتم مت قبول االشرتاك يف املعرض لعام  9102وفق قوائم
الكتب اليت ترغب إدارة املعرض بعرضها هلذا العام وهي:
ت

عنوان الكتاب

المؤلف

عدد
عدد سنة النشر
الصفحات
األجزاء

السعربعد الحسم
ل .س

إدارة املعرض

تلقائياً بعد هذه اخلطوة سيظهر للمشارك خمطط األجنحة للمعرض ليقوم بتحديد رقم اجلناح والقطاع الذي يرغب
دار النشر حجزه مع املساحة وبدل االشرتاك الواجب تسديده للمصرف التجاري السوري على احلساب

رقم ( ) 0106 – 018052 - 002
وميأل طلب حجز جناح ويرسل عرب االمييل وفق املهل احملددة يف دفرت الشروط.

شكرا على االشرتاك وأهال وسهال بكم يف رحاب مكتبة األسد الوطنية
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