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www.promoteam.me 24, 25, 26 APRIL 2023
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Panel Discussion Programs

LATVIA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

التفيا

USA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

اميركا

MALAYSIA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

ماليزيا

MALTA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

مالطا

MONTENEGRO
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

مونتينيغرو

NEW ZEALAND
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

نيو زيلندا

PANAMA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

بنما

PARAGUAY
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

باراغواي

PORTUGAL
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

برتغال

SAINT KITTS & NEVIS
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

سانت كيتس ونيفيس

SAINT LUCIA
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

سانت لوسيا

SPAIN
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

اسبانيا

TURKEY
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

تركيا

UK
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

المملكة المتحدةذ

VANUATU
Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

فانواتو

RESIDENCY,CITIZENSHIP BY INVESTMENT & LUXURY PROPERTIES EXPO AND CONFERENCE

BEIRUT

BOOTH: One side open

Package 1

•Space only: 325$/sqm + VAT
Includes: space area only for 
exhibitors who wish 
to set up their own stand.
Minimum area 24m2

•Shell scheme: 375$/sqm + VAT
Includes: walls, name plate, 
table & chairs, counter, 
electricity & electrical outlet.
Minimum area 12m2

BOOTH: Two sides open booth (corner)

Package 2

•Shell scheme: 400$/sqm + VAT
Includes: walls, name plate, 
table & chairs, counter, 
electricity & electrical outlet.
Minimum area 12m2

•Space only: 350$/sqm + VAT 
Includes: space area only for 
exhibitors who wish 
to set up their own stand.
Minimum area 24m2

BOOTH: Special designed 

wooden booth

Package 3

Shell scheme: 650$/sqm + VAT
Includes: special designed booth, 
name plate, table & chairs, counter, 
electricity & electrical outlet.



Panel Discussion Programs

Application form to be filled & returned by Email 

I am interested in participating in the RCBI Beirut2023

Company name

Contact name

Address

Email

to book package no.                                  of                               m2

 

ANTIGUA & BARBUDA

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

 

AUSTRALIA

me@promoteam.me
www.promoteam.me

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

إحصل على ا�قامة والجنسية من خالل
ا�ستثمار العقاري والمالي بالتواصل مع

أهم موردي الخدمات ل'قامة والجنسية
الثانية 3كثر من ٦٠ بلد

أنتيغوا  وبربودا

اوستراليا

كندا

قبرص

اليونان

غرينادا

ايرلندا

ايطاليا

دومينيكا

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

CANADA

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

CYPRUS

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

DOMINICA

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

GREECE

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

GRENADA

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

IRELAND

Residency & Citizenship By 

Investment at the RCBI  2023

ITALY

RESIDENCY,CITIZENSHIP BY INVESTMENT & LUXURY PROPERTIES EXPO AND CONFERENCE

BEIRUT

24,25,26 April 2023

Hilton Habtoor Grand Hotel
& Convention Center

Country

TEL Mobile

Website

TIN

Window  display

Package 4

Includes: 
• Area of 4sqm
• A table
• Two chairs
• One page in the hard cover
   show catalogue
• Roll-up banner (optional)

Price: 3,000$

Advertising opportunities

Package 5

•To participate in the hard cover 
deluxe show catalogue which will 
be printed & distributed 
in more than 3,000 copies:

Dimensions: 
trim size W 16.5 cm x H 23.5 cm
bleed size W 17 cm x 24 cm

Price for 1 page: 650$ + VAT
Price for 2 pages: 1,000$ + VAT

•To book an illuminated Plexi Tower, 
which will be placed in strategic 
locations within the exhibition venue:

Dimensions: W 122 cm x H 200 cm

Price: 1.000$ + VAT
(printing not included)


