
بطاقة دخول لكبار الشخصيات



We are delighted to introduce the 'Al Thabeyya' ADNEC 
membership card. 

Purchasing this card unlocks a variety of benefits including special 
discounts and promotions to enhance your experience at our venues.

We look forward to your future visits and encourage you to take 
advantage of the benefits this exclusive card gives you.

Call 800 236 32 to buy your Al Thabeyya card today

Welcome



We know that in a busy city, parking is a premium. That’s why your 
membership card gives you access to our VIP onsite parking at both 
Abu Dhabi National Exhibition Centre and Al Ain Convention Centre, 
helping you visit us with ease.

Your membership card entitles you to park within Abu Dhabi National 
Exhibition Centre’s Central Plaza*, Grandstand* and car parks A, B & C, 
as well as the dedicated parking at Al Ain Convention Centre.

*upon availability

HASSLE 
FREE VIP 
PARKING

Call 800 236 32 to buy your Al Thabeyya card today



ADNEC 
venue

offer

Term and conditions

• Offer is subject to availability.
• Offer is not inclusive of catering nor any event production requirements
• ADNEC host full venue events such as IDEX, ADIPEC at which times the offer will be unavailable
• An account manager will be appointed to process booking
• Production of valid membership card necessary to benefit from discount
• Venue rental contract can only be raised in the name of the card holder or on behalf of their organisation

Abu Dhabi National Exhibition Centre is a multi-award winning venue 
offering organisers of exhibitions, conferences and events outstanding 
facilities spread over a total space of 151,500 square metres.

This includes versatile spaces suitable for medium to large scale 
conferences of up to 6,000 people, 13 exhibitions halls, 21 meeting 
rooms, a stunning banqueting facility, as well as outdoor space which 
includes a grandstand and an impressive Marina. 

offer applies to 
room rental only for 

meetings, workshops, 
and training sessions

20%
off

Call 800 236 32 to buy your Al Thabeyya card today



Capital 
Travel

Capital Travel is a travel solutions provider in the Emirates, and it has 
been established to fulfill the travel industry vision of ADNEC group. 

The company aims to serve the government and corporate customers 
through inbound and outbound travel management services using 
the solid relationships with its partners worldwide.

Discount on 
Limousine Transfers for 
Airport services Dubai 

and Abu Dhabi

30%
off

Discount on selected 
excursions and 

attractions

20%
off

+971 2 406 3331
www.capitaltravel.ae

Contact us:



Aloft 
Abu Dhabi

Aloft Abu Dhabi is abuzz with restaurants and entertainment to make 
your stay a memorable one, just a short spin from Abu Dhabi’s city 
sights, Aloft Abu Dhabi is the ideal hub for your business needs.

The hotel has 408 spacious loft-inspired rooms and suites, all featuring 
ultra-comfy signature beds, spacious rooms, and plug and play 
connectivity stations to link all your electronics.

discount on food and 
beverages outlets at 

Aloft Abu Dhabi

20%
off

+971 2 654 5000
 marriott.com

Contact us:



Andaz 
Capital 

Gate

Located in the iconic Capital Gate building, which leans a record-
breaking 18 degrees, Andaz Capital Gate is strategically located next 
to our Abu Dhabi National Exhibition Centre.  

The 5-star hotel offers 188 luxury guestrooms and suites featuring 
floor-to-ceiling glass windows that offer sweeping, bird’s eye views of 
the Arabian Gulf and the city.

Food & Beverages at 
Cyan Brasserie

20%
off

Food & Beverages at 
Rayana Latina Tapas 

Terrace

20%
off

Special accommodation 
rates when they call the 
hotel and book directly

%

+971 2 596 1234
 hyatt.com

Contact us:



Qasr Al 
Sarab 

Desert 
Resort by 
Anantara

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara is situated in the towering 
dunes of the Empty Quarter in the emirate of Abu Dhabi. 

The resort provides 205 exclusive rooms, suites, and villas, surrounded 
by stunning landscape and defined by iconic Arabian hospitality. Qasr 
Al Sarab Desert Resort by Anantara is a two hour and fifteen minute 
drive from ADNEC.

on Best Available 
Room Rate 

(blackout dates 
apply)

20%
off

on F&B, Spa, Wellness, 
Activities, Transportation 

as well but only when 
done with a room 

booking

20%
off

+971 2 886 2088
 www.anantara.com

Contact us:



Anantara 
Sir Bani 

Yas Island 
Resorts

Anantara Sir Bani Yas Island provides three distinct hotels on an island 
off the coastline of the emirate of Abu Dhabi. Turquoise ocean and 
teaming wildlife are the view outside of the 124 villas, suites, and 
rooms available on the Island. 

Anantara Sir Bani Yas Island is a two hour and fifteen minute drive 
from ADNEC, with a 25 minute boat ride to the island. Flights are also 
available from Abu Dhabi to Sir Bani Yas Island.

on Best Available 
Room Rate 

(blackout dates 
apply)

20%
off

on F&B, Spa, Wellness, 
Activities, Transportation 

as well but only when 
done with a room 

booking

20%
off

+971 2 895 8700
 www.anantara.com

Contact us:
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 خريطة لمواقف
السيارات
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السيارات

ABU DHABI NATIONAL 
EXHIBITION CENTRE

AL AIN CONVENTION 
CENTRE

مركز أبو ظبي مركز العين للمؤتمرات
الوطنية للمعارض



تضّم جزيرة أنانتارا صير بني ياس ثالثة منتجعات على ساحل إمارة أبوظبي، 
وهي على بعد ساعتين وخمسة عشر دقيقة بالسيارة من مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض، وعلى بعد 52 دقيقة بالقارب، كما تتوفر رحالت طيران 

مباشرة من أبوظبي إلى الجزيرة.

يضم المنتجع 421 فيال وجناح وغرفة بإطالالت متميزة على مياه المحيط 
الخالبة والحياة البرية.

 منتجعات
 أنانتارا
 جزيرة
 صير بني
ياس

20%
off

خصم على المأكوالت 
والمشروبات والمنتجع 

الصحي واألنشطة 
والمواصالت فقط عند 

القيام بحجز غرفة.

20%
off

خصم على أفضل سعر 
متاح للغرف )ُتطبق 
تواريخ حظر الحجز(

+971 2 895 8700
 www.anantara.com

تواصل معنا



يقع منتجع قصر السراب بإدارة أنانتارا وسط الكثبان الرملية لصحراء الربع 
الخالي في إمارة أبوظبي، على ساعتين وخمسة عشر دقيقة من مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض. ويضم المنتجع 502 غرف وجناحًا وفيال، تحيط 
بها مناظر طبيعية خالبة وتتميز بالضيافة العربية األصيلة.

 منتجع
 قصر
 السراب
 بإدارة
أنانتارا

20%
off

خصم على المأكوالت 
والمشروبات والمنتجع 

الصحي واألنشطة 
والمواصالت فقط عند 

القيام بحجز غرفة.

20%
off

خصم على أفضل سعر 
متاح للغرف )ُتطبق 
تواريخ حظر الحجز(

+971 2 886 2088
 www.anantara.com

تواصل معنا



يقع فندق أنداز كابيتال جيت في مبنى كابيتال جيت الشهير األكثر 
ميالنًا في العالم، ويتميز بموقعه االستراتيجي بمحاذاة مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.

يحتوي هذا الفندق، ذو الخمس نجوم، على 188 غرفة وجناح من النوع 
الفخم بنوافذ تمتد من األرض الى السقف وتطّل على مناظر بانورامية 

للخليج العربي والمدينة.

 فندق أنداز
 كابيتال
 جيت
أبوظبي

 ستقدم أسعار خاصة
 لإلقامة عند االتصال

بالفندق والحجز مباشرة

%
 خصم على المأكوالت

 والمشروبات في

20%
off

Rayana Latina Tapas 
Terrace

 خصم على المأكوالت
 والمشروبات في مطعم

20%
off

Cyan Brasserie

+971 2 596 1234
 hyatt.com

تواصل معنا



يوفر فندق ألوفت أبوظبي مطاعم ومرافق ترفيهية غاية في التميز، وهو 
متصل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ويقع قرب العديد من معالم 

المدينة السياحية الهامة في اإلمارة.

تتمتع كُل غرف وأجنحة الفندق الفسيحة والبالِغ عدُدها 408 غرفة وجناح، 
بأسّرٍة من عالمات تجارية مميزة، وغرف متسعة، ومحطاِت ربط لكافة 

أجهزتك اإللكترونية، لمضاعفة راحتك في العمل وتوفير أفضل وسائل 
الترفيه من أجلك.

فندق
 ألوفت
 خصم على جميعأبوظبي

 األطعمة والمشروبات
في المطاعم

20%
off

+971 2 654 5000
 marriott.com

تواصل معنا



"كابيتال للسفر" هي إحدى الشركات المتخصصة بتجارب وفرص السفر 
في دولة اإلمارات، والتي تم تأسيسها للمساهمة في تحقيق رؤية 

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" الرامية للمساهمة في تطوير 
قطاع السياحة.

وستركز الشركة على خدمة العمالء من الجهات الحكومية والشركات، 
وذلك من خالل إدارة خدمات رحالت السفر الداخلي والخارجي باالستناد على 

شبكة عالقاتها المتينة مع شركائها حول العالم.

 كابيتال
 خصم على خدمةللسفر

 الليموزين لخدمات
 المطار في دبي

وأبوظبي

30%
off

 خصم  على الرحالت
 والمعالم السياحية

المختارة

20%
off

+971 2 406 3331
www.capitaltravel.ae

تواصل معنا



الشروط واالحكام:
يسري العرض في حال توفر القاعات . 	
ال يشمل العرض تقديم الطعام وال متطلبات إنتاج أي فعالية. 	
العرض غير ساري عند إقامة فعاليات أيدكس وأديبيك، لعدم توفر المساحات والقاعات. 	
سيتم تعيين مدير حساب لمتابعة الحجوزات. 	
يجب إبراز بطاقة العضوية  لالستفادة من الخصم. 	
سيحمل عقد اإليجار إسم صاحب حامل البطاقة أو نيابة عن مؤسسته. 	

يقدم المركز الحائز على العديد من الجوائز، لمنظمي المعارض والمؤتمرات 
والعروض الحية مساحة عرض إجمالية تزيد عن 151 ألف متر مربع. ويشمل 

ذلك مركز مؤتمرات متعدد االستخدامات يتسع لنحو 6 آالف شخص، و13 
قاعة عرض و21 قاعة إجتماعات، ومرافق مخصصة لمأدبات الطعام، 

باإلضافة إلى مساحات خارجية الستضافة الفعاليات، ومرسى "أدنيك".

 مركز
 أبوظبي
 الوطني
للمعارض

خصم على تأجير 
قاعة اإلجتماعات فقط 
للدورات التدريبية، وورش 

العمل، واالجتماعات. 

20%
off

تواصلوا معنا على الرقم 80023632 لشراء بطاقتكم اآلن



*في حال توفرها

كلنا ندرك مدى أهمية توفر مواقف السيارات في مدينة حيوية مثل 
العاصمة أبوظبي خالل الفعاليات الكبرى. ولذلك تخول لك بطاقة 

العضوية حق استخدام مواقف كبار الشخصيات في كل من مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات، فمن اآلن وصاعدا 

سوف تزورنا دون عناء البحث عن موقف لسيارتك.

تمكنك بطاقة عضويتك من ركن سيارتك في مواقف المنصة 
الكبرى* والسنترال بالزا*، باإلضافة لموقفي السيارات “A“ و“B“ وموقف 
كبار الشخصيات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وكذلك موقف 

السيارات الخاص بمركز العين للمؤتمرات.

 اركن سيارتك،
 دون عناء في
 مواقف كبار
 الشخصيات

تواصلوا معنا على الرقم 80023632 لشراء بطاقتكم اآلن



يسعدنا أن نقدم لكم بطاقة العضوية الخاصة في شركة أبوظبي الوطنية 
للمعارض  “الذهبية”.

 بشرائكم هذه البطاقة، ستحصلون على مجموعة متنوعة من المزايا تشمل 
خصومات مميزة وعروض حصرية لدى أبرز شركاء “أدنيك”، األمر الذي سيساهم 

في تعزيز تجربة زيارتكم لنا. 

نتطلع إلى زياراتكم المستقبلية، كما نشجعكم على االستفادة من المزايا 
الحصرية التي توفرها لكم هذه البطاقة.

800 لشراء بطاقتكم اآلن. تواصلوا معنا على الرقم 23632

 أهاًل
وسهاًل




