من نحن
ال شك في ظل األوضاع اإلقتصادية المتغيرة والتي يشهدها العالم مؤخرًا
هي بمثابة والدة فرص إستثمارية جديدة مما يدفعنا يقينا إلى تفكير
استراتيجي أمثل لصياغة معايير إستثمارية واعدة وخلا اقة من خلل تفعيل
منطومة السوق الخليجية المشتركة وأيضاً من خلل السوق العالمي المفتوح
والمتط ور في ظل أدوات التقنية الحديثة .
من هنا إنطلقت جو جلف ( دليل الفرص اإلستثمارية ) أول بوابة رقمية
والتي ت عتبر بمثابة بوابة التقاء المستثمرين والرواد في عالم األعمال مع
أصحاب الفرص االستثمارية القائمة أو الجديدة والتي تود االنطلق بغرض
التمويل أو المشاركة أو اإلستحواذ أو إندماج الكيانات التجارية فيما بينها
والتي يرغب ملكها في تطويرها بضخ المزيد من االستثمارات إليها.

رؤيتنا





تعزيز السوق الخليجية المشتركة بطرح الفرص االستمارية المتنوعة .
البحث عن الفرص الواعدة من خلل قاعدة البيانات التجارية المتنوعة
والمختلفة .
صناعة وتطوير مشاريع نوعية من خلل خلق التنوع الفكري بين كافة
طبقات المستثمرين و رواد األعمال.
تسهيل لقاءات وملتقيات ألصحاب الفرص والمشاريع اإلستثمارية مع
مشترين محتملين سوا َء خليجيين أو عالميين.

 تطوير العلمات التجارية مع تهئيتها لنظام الفرنشايز وبالتالي دخولها
في حيز المنافسة العالمية من خلل تطوير الفرص االستثمارية الواعدة
والقابلة للنمو .
 تنظيم ملتقيات للمستثمرين ورواد األعمال المنظمين لبوابة جو جلف
تساهم في رفع العلقات التجارية المتميزة .

رسالتنا
 خلق وتطوير فرص إستثمارية واعدة.

اإلطلق
سيتم باذن اهلل إطلق وتدشين البوابة  GoGulfe.cimبتاريخ
 7107/7/7م بإحدى العواصم الخليجية.

المؤسسين والرعاة
تعتمد جو جلف على الشركات واألفراد للقيام على تحقيق مهامها ،ومن ضمن
أهدافها طرح الفرص االستثمارية والتثقيف التجاري باالضافة تنظيم الملتقيات

التجارية .

إمتيازات المؤسسين والرعاة







إنشاء موقع الكتروني يشتمل على ()5صفحات خاص (دومين
واستضافة باسم الراعي ) طوال فترة الرعاية.
إضافة شعارات الراعي في جميع اللقاءات.
عمل لقاءات دورية بالفيديوا وطرحها عبر حسابات بوابة جو جلف.
تزويد الراعي بجميع الفرص االستثمارية الواعدة بشكل دوري.
تنفيذ اعلنات فيديوا خاصة لنشاط الراعي.
تكريم خاص .
....................................................................................................................................
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