خطة الحملة الدعائية للمرشح

رقم المرشح او رقم
طلب ر
التشح

:

لجنة امارة:
.................
بيانات مقدم الطلب:

الرباع................................................................................................................. :
االسم
ي
المواد االعالنية:

(يرج كتابة عدد اإلعالنات والتكلفة التقديرية بجانب كل بند .باإلضافة إىل أي رسوم مدفوعة للوكاالت
اإلعالنية لتنفيذ اإلعالنات)
رسوم إضافية
التكلفة
عدد اإلعالنات
النشاط أو الفاعلية
م
تلفزيون
إعالن
1
ي
إذاع
إعالن
2
ي
إعالنات جرائد
3
إعالنات مجالت
4
إعالنات خارجية
5
إعالنات سينما
6
إعالنات قنوات التواصل
7
ر
االجتماع والمواقع االلكتونية
ي
إعالنات أخرى (مثل الرول اب،
8
بوب اب ،منصات  ......إلخ)
ه التكلفة اإلجمالية إنتاج المواد اإلعالنية؟
9
ما ي
وسائل االعالم

الت سيتم استخدامها خالل الحملة اإلعالنية:
وسائل اإلعالم ي
□ الجرائد

□ المجالت

□ الراديو

□ إعالنات
خارجية

□ تلفاز

□ السينما

□ ر
االنتنت

هل سيتم استخدام اإلعالنات الخارجية؟
 oنعم
 oال

انتخاب للحملة؟
هل سيتم استعمال مقر
ي
 oنعم
 oال
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يل:
أي وسائل أخرى تم استخدامها؟ الرجاء االختيار مما ي
اسم الوسيلة المستخدمة
ر
ون خاص
انشاء موقع الكت ي
بالمرشح

نعم

ال

اسم المستخدم

انشاء تطبيق للهواتف الذكية
انشاء صفحات تواصل
اجتماعية خاصة بالمرشح
(فيسبوك ،توتت ،يوتيوب،
انستجرام  ....الخ)
أي نوع من أنواع الدعاية
ر
المباشة (إيميالت ،منشورات،
تذكارات ،منصات ،إلخ)......

تكلفة الحملة اإلعالنية:
ه التكلفة التقريبية الحملة اإلعالنية يف كل وسائل اإلعالم المستخدمة؟
ما ي
أي تكاليف إضافية تم إنفاقها؟

االنتخاب
التنامج
ي

االنتخاب .بحيث
الوطت االتحادي أن يقدم نبذة عن محاور برنامجه
يتوجب عل المرشح لعضوية المجلس
ي
ي ً
الت سيتم التكت عليها خالل الحملة االنتخابية ،وأيضا أهم
تشتمل عل الموضوعات العامة األساسية ي
الت ستتناولها حملته االنتخابية والحلول
القضايا العامة (االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية) ي
المقتحة لها.
إقرار:

ً
بأنت أطلعت علما بكافة
أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسالمة كافة البيانات والمرفقات المبينة أعاله ،وأرصح ي
بخطت للدعاية االنتخابية ،وأن
الوطت االتحادي  ،2019وأن ألتم
التعليمات التنفيذية النتخابات المجلس
ي
ي
الت
ال تزيد التكلفة
اإلجمالية للحملة الدعائية االنتخابية عل ( )2مليون درهم ،وأن أقدم كشوف األموال ي
ا
سيتم التتع بها أول بأول للجنة اإلمارة.
تاري خ تقديم الطلب................................................ :
التوقيع............................................................... :
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الرسم فقط
لالستعمال
ي

رأي لجنة االمارة

تاري خ العرض عىل اللجنة..................................... :اعتماد رئيس لجنة االمارة.................................. :
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