
الفلسطيين المتحف  في  الشركات  عضوية 



شركاءنا األعزاء، 

نرحب بانضمامكم إىل داعمي المتحف، وبمساهمتكم معنا يف بناء مشهد 
ثقايف فلسطيني حيوي عىل مستوى الوطن والعالم.

ندعوكم لالطالع عىل مستويات العضوية واختيار المستوى الذي يتناسب 
مع قيمة الدعم الذي تتكرمون بتقديمه، لتحصلوا عىل مجموعة من المزايا 

الحصرية لكل مستوى. 

يقّدم المتحف الفلسطيني أربعة مستويات للعضوية، لكل منها مزايا تساهم 
يف الترويج لشركتكم. فدعمكم للمتحف الفلسطيني يسهم يف إبراز عالمتكم 
التجارية، وخلق موارد جديدة لشركتكم وفريق العمل لديكم، وتعزيز مشاركة 

طواقمكم يف تجارب ثقافية وإبداعية، وإسناد مساهماتكم الخيرية، مقدرين 
أمام جمهورنا الفلسطيني والعالمي مسؤوليتكم االجتماعية.

نثمن حضوركم ودعمكم، وإلهامكم آلخرين باالنضمام.

يمكنكم تعبئة نموذج العضوية إلكترونياً من خالل الرابط التايل:

http://www.palmuseum.org/CorporateMembershipFormAr

نرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم من خالل:

نداء طويل ديسي، مديرة تنمية الموارد

ndisi@palmuseum.org

هاتف: 2941948-2-970، خط داخيل: 250



ماسيذهبيفضيبرونزي

إبراز عالمتكم التجارية
$ 5,000

سنوياً

$ 10,000

سنوياً

$ 25,000

سنوياً

$ 50,000

سنوياً

 إدراج اسم شركتكم ضمن الئحة الشكر والتقدير للشركات األعضاء 

يف مبنى المتحف 


إدراج اسم شركتكم والرابط اإللكتروني لها يف صفحة الشركات األعضاء 

عىل الموقع اإللكتروني للمتحف


إدراج اسم وشعار )لوغو( شركتكم يف التقرير السنوي للمتحف

 ترويج إعالمي لشركتكم من خالل إدراج اسمها ومعلومات عنها 

يف الرزم اإلعالمية الخاصة بالمتحف


توفير الموارد لشركتكم وطواقمكم

4 أيام3 أياميومانيومتنظيم يوم كامل لموظفيكم وأسرهم لزيارة المتحف كل عام*

5 بطاقات4 بطاقات3 بطاقاتبطاقتانإصدار بطاقات عضوية مخّصصة لموظفين يف شركتكم

 خصم عىل المشتريات من دكان هدايا المتحف لحاميل 

بطاقات عضوية
%10%12%15%20

20%15%12%10%خصم عىل المشتريات من كافتيريا المتحف لحاميل بطاقة العضوية

 مقاعد مجانية لحاميل بطاقات العضوية يف حفل المتحف 

الموسيقي السنوي 
4 مقاعد3 مقاعدمقعدانمقعد

توسيع نطاق عالقاتكم 

دعوات شخصية لحاميل بطاقة العضوية لحضور فعاليات حصرية 

إلطالق معارض المتحف


دعوات شخصية لحاميل بطاقة العضوية للعشاء السنوي الذي ينّظمه 

المتحف مع أحد سفرائه من المشاهير


*   مع مراعاة ضرورة الترتيب مسبقاً للحصول عىل موافقة المتحف عىل الفعالية وحجز المرافق المتوفرة.



المتحف الفلسطيني مؤسسة ثقافية مستقلة، مكّرسة لتعزيز ثقافة فلسطينية 

منفتحة وحيوية عىل المستويين المحيل والدويل، حيث يقّدم المتحف ويساهم 

يف إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظوٍر جديد، كما يوفر 

بيئة حاضنة للمشاريع اإلبداعية والبرامج التعليمية واألبحاث المبتكرة.

يعّد المتحف الفلسطيني أحد أهم المشاريع الثقافية المعاصرة يف فلسطين، وهو 

واحد من أهم برامج مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية 

تهدف إىل توفير المساعدة التنموية واإلنسانية للفلسطينيين يف الضفة الغربية 

بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق 1948، والتجمعات الفلسطينية يف لبنان.

المتحف الفلسطيني

شارع المتحف

ص. ب. 48، بيرزيت، فلسطين

هاتف: 1948 294 2 970 +

فاكس: 1936 294 2 970 +

info@palmuseum.org

www.palmuseum.org :لمزيد من المعلومات

 المتحف الفلسطيني
@palmuseum 

palmuseum 
شاهدوا مقاطع فيديو ممّيزة عىل قناتنا عىل يوتيوب

 المتحف الفلسطيني أول مبنى أخضر يحمل الشهادة الذهبية للريادة 

يف تصميمات الطاقة والبيئة )LEED( من المجلس األمريكي لألبنية الخضراء.


