
فعاليات ملهمة
 من كمبنس�� 

� ممتازين، واحصل ع� مكافأة ح�ية! احجز معنا، اخ  عرض��



فعالیات ملھمة من كمبنسكي
احجز فعالیتك التجاریة في عام ۲۰۱۷ في أحد فنادقنا المشاركة بحلول ۳٥ إبریل ۲۰۱۷، 

وأنفق مبلغ ۲٥ ألف یورو لـ ۱۰ غرف في اللیلة، وسوف نساعدك في جعل ھذه الفعالیة 
حدثًا ال یُنسى. وتعبیًرا عن شكرنا، سوف ندعوك الختیار میزتین من المزایا التالیة*:

تأتي ھذه القیم المضافة إلى جانب مزایانا القیاسیة وھي الواي فاي المجاني األساسي، 
وغرفة واحدة مجانیة، وترقیة لغرفة واحدة مجانیة لكل ۳۰ غرفة یتم حجزھا. 

حيب لمدة ساعة استقبال كوكتيل ال��

� لكل ٣٠ غرفة يتم حجزها � مكملت�� � وغرفت�� � مجانيت�� ترقيت��

رصيد ٥% ع¤ إجما¡� الفاتورة ا �ساسية عند تسجيل الخروج

� ٣ كمكافأة ح§ية!
ء. فسوف تحصل أيًضا ع¤ آيباد مي©� �

وهذا ليس كل �²



اتصل بنا
نحن نعلم أن وقتك ثمین لذا سیُرسل لك خبرائنا المسؤولون عن 

االجتماعات والفعالیات عرًضا في غضون ۲٤ ساعة عمل.

وبدالً من ذلك، یمكنك االتصال بمتخصص السفر الخاص بك، او االتصال 
بالمبیعات الدولیة (Global Sales) أو بالفندق مباشرة.

 kempinski.com/inspiringevents تفضل بزيارة موقع
وأرسل طلب عروض من خ�ل قسم "استع�مات".

وط وا �حكام ال��
قامة من ١ يناير ٢٠١٧ إ� ٣١ ديسم� ٢٠١٧.  ة ا�� ة من ١ نوفم� ٢٠١٦ إ� ٣٠ إبريل ٢٠١٧ حجًزا شامً�. ف  � الف 

الحجز ��
نفاق  � ١٥ نوفم� ٢٠١٦ و٣٠ إبريل ٢٠١٧، بحد أد�� من ا�� � تتم ب��

العرض ساري فقط ل�ستع�مات الجديدة ال¦ 
� أي عرض آخر. يخضع العرض للتوافر وتنطبق عليه  � الليلة. و� يمكن الجمع بينه وب��

يبلغ ٢٥ ألف يورو لـ ١٠ غرف ��
بعص القيود. ينطبق ع� فنادق مختارة فقط - يُرجى زيارة kempinski.com/inspiringevents  لمزيد من التفاصيل.

وبات الجماعية المتعاقد عليها والمحققة. ÀÁطعمة والمÃفطار وا� *يشمل العائد المؤهل الغرفة وا��



منذ عام ۱۸۹۷، سافر كمبینسي إلى أنحاء العالم بحثًا عن أروع الوجھات 
دون أن ینسى أرقى تقالید تراثھ األوروبي. مع منتجعات العطالت الفاخرة، 

وفنادق األعمال وفنادق النواد الصحیة حول العالم،  یتمیز كل فندق من 
فنادق كمبنسي بتصمیم فرید للنزالء الذین یقّدرون العطالت ذات 

الخمس نجوم واإلجازات الفاخرة.


