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Jeddah based Al-Harithy Company
for Exhibitions is Saudi Arabia’s
leading event organizer. The first
to own dedicated exhibition
venues and organize international
trade shows in the Kingdom,
Al-Harithy has over more than 35
years, staged in excess of 550
successful exhibitions in Jeddah
across a wide range of industry
sectors. The company’s impressive
track record and wealth of
expertise provides the assurance
that your products and services
are promoted with the highest
degree of professionalism.

The Organiser
Al-Harithy Company
for Exhbitions
PO Box 40740
Jeddah 21511
Kingdom of Saudi Arabia

شركة الحارثي للمعارض هي الشركة
الرائدة في مجال تنظيم المعارض
،في المملكة العربية السعودية
حيث استطاعت تحقيق النجاحات
المتواصلة حتى احتلت مركز الصدارة
 كما أنها الشركة األولى في،فيه
المملكة التي قامت بتأسيس مركز
للمعارض لخدمة احتياجات التجارة
 وعلى مدى.والصناعة السعودية
أكثر من خمسة ثالثون عامًا نظمت
 معرضًا550 الشركة ما يزيد عن
 لدى.ناجحًا في مختلف النشاطات
الشركة سجل حافل من االنجازات
وخبرة واسعة تضمن لكم أعلى
معايير االحتراف لترويج منتجاتكم
.وخدماتكم

المنظمون
شركـة الحـارثــي للـمعـارض
40740  ب.ص
21511 جدة
المملكة العربية السعودية

+966 (0)12 6546384

+966 (0)12 6546384

+966 (0)12 6546853

+966 (0)12 6546853

ace@acexpos.com

ace@acexpos.com

SAUDI ECONOMY AUGURS WELL FOR
NON-OIL BASED INDUSTRY SECTORS

مؤشرات ايجابية للقطاعات الصناعية الغير
نفطية في االقتصاد السعودي

The 2016 Saudi budget is a new beginning for the nation as it portends
that the economy has the potential to meet challenges brought about
by lower oil prices. Nevertheless, the Kingdom, primarily the non-oil
sector, remains attractive to business expansion.

م بمثابة اإلعالن عن أن2016 تعتبر ميزانية المملكة العربية السعودية للعام
االقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار
 تظل القطاعات التجارية غير النفطية في المملكة جذابة، ومع ذلك.النفط
لتوسيع األعمال التجارية

•• Net foreign assets at SAMA
stood at US$ 628 billion (SR
2,356 billion).
•• The series of sovereign bond
issuance (around SR20 billion
per month since June) provides
the government with more
room to continue financing
strategic projects
•• Three key points stand out from
the budget report. Firstly, better
management of expenditure,
secondly, improving revenue
sources and debt capacity,
thirdly, limiting growth in
bloated
expenditure
while
channeling resources to key
sectors to ensure economic
growth.
•• The GDP per Capita in Saudi
Arabia is equivalent to 141
percent of the world’s average.
GDP per capita in Saudi Arabia
was at US$ 52,300 in 2014.

• •استقرار صافي األصول األجنبية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي
 مليار ريال سعودي2.356 حيث تبلغ
) مليار دوالر أمريكي628(
20 • •إصدار سندات سيادية بقيمة
م2015 مليار ريال شهريا منذ يونيو
مما يعطي مساحة أكبر لتمويل
المشاريع التنموية واالستراتيجية
• •ثالث نقاط رئيسية برزت في تقرير
ً  أو،الميزانية
 تحسين مستوى ضبط:ال
 تحسين موارد الدخل: ثانيًا،اإلنفاق
 الحد من نمو: ثالثًا،وحجم الدين
النفقات المتضخمة وتوجيه الموارد
إلى القطاعات الرئيسية لضمان
تحقيق النمو االقتصادي
• •بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في
المملكة العربية السعودية ما يعادل
 وقد. من المتوسط العالمي%141
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي
196,125 اإلجمالي في المملكة
 دوالر52,300(
ريال سعودي
م2014 أمريكي) عام

FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT
RULES RELAXED
The Saudi Capital Markets Authority has approved rules on the listing
of real estate investment trust funds, or REITs, in the country. Taqeem,
the Saudi Authority for Accredited Valuers has created a licensing
system for real estate valuations. The move may stimulate foreign
investment in the housing and building sector.
Saudi Arabia eases restrictions on foreign investors to let
them own 100 percent of retail and wholesale businesses.
The volume of foreign investments on smart applications
expected to flow into the Kingdom in the next two years
is estimated at more than US$ 10 billion (SR 37.5 billion).
Saudi Arabia will open its oil refining ventures to foreign
investors, but not state-owned exploration and
production activities.
Managers of the oil giant Saudi Aramco have reportedly
been told shares may be in so-called “joint downstream
subsidiaries” at home and abroad.
Saudi Arabia’s stock market, valued at US$ 585 billion,
opened up to direct foreign investment, as the Kingdom
seeks an economic boost amid low global oil prices.

االستــثمار األجنبي المبــاشر أصبح
أكثر مرونة
وافقت هيئة السوق المالية على وضع قواعد لتنظيم إدراج صناديق االستثمار
العقاري .كما قامت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بعمل
أنظمة لترخيص التقييم العقاري والتي من شأنها أن تحفز االستثمارات األجنبية
لقطاعي البناء واإلسكان.
المملكة تخفف القيود على المستثمرين األجانب لالستثمار
في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب ملكية تصل إلى
%100
من المتوقع أن يبلغ حجم االستثمارات األجنبية على التطبيقات
الذكية في المملكة خالل السنتين القادمتين أكثر من 37.5
مليار ريال سعودي ( 10مليار دوالر أمريكي)
تتجه المملكة لفتح المجال أمام المستثمرين األجانب للدخول
في أنشطة تكرير النفط ،وليست في أنشطة التنقيب وعمليات
إنتاج النفط الخام
وبحسب افادات المسئولين في أرامكو السعودية بأن الشركة
تتطلع إلدراج أسهم في “وحدات تابعة مشتركة في أنشطة
المصب” في داخل المملكة وخارجها
فتح سوق األسهم السعودية الذي تبلغ قيمته  585مليار دوالر
أمريكي أمام االستثمار المباشر من جانب المؤسسات األجنبية
حيث تواصل المملكة سعيها لدفع االقتصاد وسط انخفاض
أسعار النفط العالمية

JEDDAH: GATEWAY TO SAUDI ARABIA
Jeddah is a thriving modern city of nearly 5 million and headquarters
of many of the Kingdom’s largest companies and a major international
centre.
The city boasts the Arab World’s largest seaport together with one of
the busiest international airports in the Middle East.
Jeddah is the Kingdom’s commercial and leisure centre and the focal
point of the Western Region which accommodates more than half the
28 million plus Saudi population. The Region also contains the Holy
Cities of Makkah and Medina, Taif and Yanbu.

PRIME VENUE

JEDDAH CENTRE FOR FORUMS & EVENTS

Established, developed and
owned by the Jeddah Chamber of
Commerce, the purpose-built
Jeddah Centre for Forums &
Events offers services to the
highest international standards.
This modern exhibition complex
is conveniently located just
minutes from Jeddah’s main
Business
Centre,
banks,
Government offices, shopping
malls and major hotels.
• 40,000 m2 of total area with
easy access to major roads
• 10,000 m2 of air conditioned
exhibition space
• Cafeterias and rest rooms
• Forklift loading ramps and
covered storage space
• Electrical power 110/220v 60hz

• Fully equipped
communications / business
centre
• Large illuminated visitor,
exhibitor and VIP car parks
• Conference hall
• Mosque
• PA system
• First Aid suite
• Plaza area for flag poles
Public telephones
• Taxi / limousine service

جدة :بوابة المملكة العربية السعودية
جدة :بوابة المملكة العربية السعودية
تعد جدة أكثر مدن المملكة ازدهارا ،ويقارب عدد سكانها  5مليون نسمة وتتميز
بكونها المركز الرئيسي للكثير من الشركات الكبرى فى المملكة باإلضافة إلى
أنها مركز اقتصادي عالمي حيوي.
كما تضم أضخم ميناء بحري فى العالم العربي وتحتضن المطار الدولي األكثر
انشغاال وحركة فى الشرق األوسط.
وتعد أيضا مركز المملكة التجاري والترفيهي والنقطة الرئيسية فى المنطقة
الغربية التى يقطنها أكثر من نصف سكان المملكة الستة وعشرون مليون
نسمة .وتضم المنطقة كذلك المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة
المنورة بجانب كل من الطائف وينبع.

الموقع الرئيسي

مركز جدة للمنتديات و الفعاليات

يقدم مركز جدة للمنتديات والفعاليات
التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة
كافة الخدمات بأعلى المعايير الدولية،
حيث تم إنشاؤه وتطويره لتنظيم
مختلف الفعاليات.
يقع هذا المركز الحديث على بعد دقائق
من وسط مدينة جدة الذي يضم مراكز
األعمال والبنوك والقطاعات الحكومية
ومراكز التسوق والفنادق الكبرى.
• • 40,000م 2هي المساحة الكلية
للمركز مع سهولة الدخول
والخروج إلى الطرق الرئيسية
• •قاعة بمساحة 10,000
مكيفة ومجهزة بالكامل

م2

• •مساحات للتحميل والتخزين
• •تيار كهربائى  110/220فولت تردد 60هيرتز
• •مركز أعمال بكامل التجهيزات
• •مواقف سيارات كبيرة ومضاءة
للزوار والعارضين و كبار الشخصيات
• •مكبرات صوت
• •مطعم
• •مسجد
• •أنظمة صوتية
• •اإلسعافات األولية
• •هواتف عمومية
• •خدمات المواصالت

JITF - a platform for countries to
display their comprehensive
industrial potential.

JITF 2015 MARKS A STEADY PROGRESS
JITF 2015 was a harbinger of
continued success for this
rendezvous of lnternational and
Saudi
entrepreneurs. The
participation increased by 35% of
exhibition
space
with
the
number of national pavilions
increasing to 10.
The positive comments of
national groups were also an
indicator
of
the
business
potential of this landmark event.
Budi Hansyah, Director of the
Consulate
General
of
the
Republic of Indonesia, said that
this
expo
gave
their
participating
companies
a
chance to explore the investment
opportunities in Saudi Arabia.
He said “We are very happy with the
overall outcome of the exhibition.
The exhibition was a great
opportunity to showcase our products
in
a
professionally-managed
exhibition. Visitors of the JITF 2015
have appreciated our
products
and prices, so we are definitely
coming back next year.”
Trade delegates from China said:
“The fair has provided them a
perfect platform to promote and
expand their business in Saudi
Arabia. Many of them have found
local partners to promote their
products and services in Jeddah”.

Gavin Robinson, Director of Curo
Pumps Ltd. from South Africa
which is participating for the first
time at Jeddah International
Trade Fair said the fair has
created a new market for their
business.
After they showcased their
products and services at the fair,
he said “It was a great experience
to
take
part
at
Jeddah
International Trade Fair and we
look forward to promote our
products in the Saudi market which
is considered as the most
important market in the region.”
In a bid to promote Indian
handicrafts,
the
Export
Promotion
Council
for
Handicrafts (EPCH) participated
and had a great response from
Saudi visitors, according to A.K.
Sakhuja, Deputy Director.
He said “To increase the export
and to surpass the target, we need
to focus on new and emerging
markets such as Saudi Arabia.”

معرض جدة التجاري الدولي يشهد تقدم ًا مستمراً
كان معرض جدة التجاري الدولي 2015
ملتقى ناجح لرجال األعمال السعوديين،
حيث زادت مساحة المعرض بنسبة %35
وارتفعت مشاركات األجنحة الوطنية إلى
 10أجنحة.
وكانت التعليقات اإليجابية للمجموعات
الوطنية المشاركة مؤشرًا على اإلمكانيات
التجارية المتوفرة في هذا الحدث.
السيد  ، Budi Hansyahالمسئول بالقنصلية
العامة لجمهورية إندونيسيا قال أن هذا
المعرض مكن الشركات المشاركة من
استكشاف الفرص االستثمارية في المملكة
العربية السعودية.
وأضاف «نحن في غاية السعادة بالنتيجة
االجمالية لمشاركتنا في هذا الحدث،
حيث اتاح لنا فرصة هائلة لعرض منتجاتنا
بتنظيم احترافي .كما أن زوار المعرض قد
أعجبوا بمنتجاتنا وأسعارها ،لذلك نحن
نؤكد مشاركتنا في العام القادم».
كما قال الممثلين التجاريين من الصين «أن
المعرض وفر لهم منصة مثالية لتعزيز
وتوسيع نطاق أعمالهم في المملكة
العربية السعودية .حيث تعاقد العديد
من المشاركين مع وكالء محليين لترويج
منتجاتهم وخدماتهم».
السيد  ، Gavin Robinsonمدير Curo
 Pumps Ltdمن جنوب أفريقيا التي
تشارك ألول مرة في معرض جدة التجاري
الدولي قال «وفر لنا المعرض سوقًا جديدًا
ألعمالنا ،لقد كانت مشاركتنا في هذا

الحدث تجربة مذهلة ،ونحن نتطلع لترويج
منتجاتنا في السوق السعودية التي تعتبر
من أهم األسواق في المنطقة».
شهدت مشاركة مجلس ترويج صادرات
الصناعات التقليدية ( )EPCHمن الهند
استجابة كبيرة من الزوار بحسب السيد
 A.K. Sakhujaنائب المدير.
وقال «حتى نتمكن من زيادة صادراتنا
وتجاوز أهدافنا ،ال بد لنا من التركيز على
فتح أسواق جديدة ،مثل سوق المملكة
العربية السعودية».

HIGH PROSPECTS FOR A MULTITUDE
OF INDUSTRIES AT JITF 2016
JITF – The Jeddah International Trade Fair retains its stature as the only
platform for countries to display their industrial potential in its entirety.
The large profile of exhibits provide innumerable opportunities to Saudi
businessmen and traders to source the multitude of products from
different countries with dealer and distributorship channels for these
consumer products to be available to the end-user in the marketplace.

 آفاق واسعة- معرض جدة التجاري الدولي
لمختلف الصناعات
يحتفظ معرض جدة التجاري الدولي بمكانته المرموقة في المملكة حيث أنه
الحدث الدولي التجاري الوحيد والشامل لمختلف أنواع الصناعات تحت سقف
 يوفر المعرض العديد من الفرص التجارية الهائلة لرجال األعمال والتجار من.واحد
المملكة اليجاد المصادر والمنتجات من مختلف الدول وعمل الوكاالت والتوزيع
.لهذه المنتجات االستهالكية وتوفيرها للمستهلك النهائي في السوق السعودي

EXHIBITION CATEGORIES
Light Industries
Art Objects
Interiors & Furnishings
Textiles & Fabrics
Kitchens & Bathroom Equipment
Catering & Hotel Equipment
Swimming pools, Saunas & Jacuzzis
Home Commodities & Appliances
Consumer Electronics
Clothing & Leather Goods
Costume Jewelry & Fashion Accessories
Perfumes & Beauty Products
Watches & Clocks
Giftware & Premiums
Children Necessities & Toys
Landscaping & Outdoor Environments

This broad listing is not definitive and is intended only as a guide to prospective exhibitors.

قائمة المعروضات
أنظمة اإلضاءة
األشغال اليدوية والتحف الفنية
الديكور والمفروشات
األقمشة والمالبس
المطابخ والحمامات
أحواض السباحة والساونا والجاكوزي
األدوات واألجهزة المنزلية
األجهزة االلكترونية وتقنية المعلومات
المالبس والمصنوعات الجلدية
المجوهرات واالكسسوارات
منتجات العطور والتجميل
ساعات اليد والجدارية
الهدايا
احتياجات األطفال واأللعاب
البيئة الخارجية والحدائق
. وهي دليل للشركات العارضة وتتنوع حسب المنتجات،هذه القائمة ليست نهائية

ART & HANDICRAFTS EXPO

معرض المنتجات والحرف اليدوية

A festival for artisans and craftsmen
The Multi-Sectoral Jeddah International Trade Fair is a
gathering of national pavilions of various countries displaying
their industrial potential.
An essential ingredient of this event is the art and handicraft
feature; where the country groups can give an insight into the
SME’S potential through the products made by artisans,
craftsmen and entrepreneurs.
There will be live demonstrations by the participants where
the visitors will be enlightened on the fine art of
craftsmanship with the possibility of hands-on training of
skills required in the execution of intricate pieces of art on
different mediums like cloth, wood, metal and others.
This event will be a rendezvous for both the supplier and
buyer and the range of products will cover a vast array of
goods.
There will also be a number of competitions and prizes with
sponsorship opportunities available.

مهرجان للفنون اليدوية والحرفيين
يجتمع في معرض جدة التجاري الدولي أجنحة وطنية من مختلف الدول
.ليبرزوا إمكانياتهم الصناعية للعديد من القطاعات المتنوعة
ويشهد المعرض اضافة جديدة ومميزة وهي معرض المنتجات والحرف
اليدوية حيث تستعرض مختلف الدول مشاريعها الصغيرة والمتوسطة
من خالل المنتجات واألعمال الحرفية المصنعة يدويا من قبل الحرفيين
.والفنانين
يصاحب هذا الحدث عروضًا مباشرة من قبل المشاركين لتعريف الزوار
 وستتاح الفرصة للزوار للتجارب العملية والتدريب،باألعمال الحرفية والفنون
وتنمية المهارات المطلوبة لتنفيذ مختلف األعمال الحرفية الخشبية
.والمعدنية وغيرها
سيكون هذا الحدث الملتقى المثالي لكل من الموردين والمشترين
 كما سيشهد،لتنمية أعمالهم من خالل مجموعة واسعة من المنتجات
.عدد من المسابقات والجوائز والعديد من فرص الرعاية المميزة

:قائمة المعروضات

ARTS & HANDICRAFTS EXPO PROFILE
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Appliqué Works
Bags, luggage & leather goods
Candles, incense sticks,
potpourri & aromatics
Cane, bamboo, natural fiber
& eco friendly products
Carpets, rugs & floorings
Crocheting Yarns,
Knitting Machine Yarns
Decorative items
Fashion Embroidery & Garment
Footwear
Furniture, furniture hardware
Gift Items
Glass, porcelain & ceramics
Handicrafts
Home furnishings
Houseware
Knitting Machines / Accessories,
Lamps & lighting
Leather products

l
l
l
l
l
l
l
l

Decoration Canvas
Lawn, garden ornaments
& accessories
Metal, wood bamboo, ceramic
Needlework Implements &
Needlework Mountings
Paper and stationery goods
Promotional gifts
Toys
Yarns, Sewin & Craft
Storage Containers

اإلكسسوارات المنزلية والمنسوجات
األدوات منزلية
أدوات المطابخ
أدوات الزينة والمصابيح
منتجات واكسسوارات الحدائق
المنتجات الجلدية
المنتجات المعدنية وخشب الخيزران
ألعاب األطفال
أدوات القرطاسية

l
l
l
l
l
l
l
l
l

أعمال التطريز
الحقائب ومنتجات األمتعة
أعمال الزخرفة
 العطور، البخور،الشموع
والمنتجات الصديقة للبيئة
السجاد واألرضيات
أشغال وآالت الحياكة
منتجات الديكور
األزياء والمالبس الجاهزة
الحلي
األحذية
األثاث و المفروشات
الهدايا
الزجاج والخزف والسيراميك
األعمال اليدوية

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

EXHIBITION FLOOR PLAN
PARTICIPATION PROCEDURE
Indicate the dimensions and area in m2 of the stand,
also whether space or shell scheme is required. Stands
will be allocated by the organiser based on size and in
certain cases on product sector and/or nationality.

Emergency Exit

A contract will be issued for signature and an invoice will
be sent for payment.
An exhibitor manual will be forwarded to you, the
exhibitor for completion of the forms within the manual
regarding all other services available to you.
Exhibitors taking part through group participation,
organised by official bodies or through exhibition sales
agents will need to implement the above procedures
directly with those parties.

Emergency Exit

PARTICIPATION RATES
Indoors Space only per m2

US$ 395
SR 1,480

Space + shell scheme per m2

US$ 445
SR 1,670

Outdoors Space only per m2

US$ 145
SR 545
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مخطط المعرض
إجراءات المشاركة
يرجى تحديد المساحة المطلوبة للمشاركة بالمتر المربع،
وكذلك تحديد إذا كان المطلوب مساحه فقط أو جناح مجهز

Emergency Exit

سيتم تحديد موقع الجناح بواسطة المنظم على أساس
الحجم و في بعض الحاالت على أساس قسم المنتج و/أو على
أساس المشاركات الدولية.
بعد توقيع العقد سيتم إصدار فاتورة بالقيمة المترتبة.
سيتم إرسال دليل المشاركين لكم والذي يحتوي على كافة
المعلومات واألنظمة لتسهيل مشاركتكم.
على المشاركين ضمن األجنحة الدولية بواسطة إدارات رسمية
أو من خالل وكالئنا الدوليين إتمام هذه اإلجراءات أعاله مع تلك
الجهات بشكل مباشر.

Emergency Exit

رسوم اإلشتراك
المساحات الداخلية
2
مساحة فقط م
2

جناح مجهز م

395
1,480
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المساحات الخارجية
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SHELL SCHEME
The shell scheme provides you with a basic stand shell construction
suitable for customising to your individual requirements, in a wide variety
of sizes, with rear and dividing walls. The standard minimum module of
9m2 is equipped with:

الجناح المجهز
 وذلك بمقاسات مختلفة،يوفر الجناح المجهز بشكل يتناسب مع متطلباتكم
: ومجهزة بالتالي2 م9  وبحد أدنى.وبجدران خلفية وجدران فاصلة
• •إسم الشركة ورقم الجناح

•• Fascia board bearing your company name and stand no.

• •فرش األرضية

•• Carpeting

)  م3  كشافات إضاءة (كشاف لكل3• •
2

•• 3 spotlights (1 light per 3 m2)
•• 1 electrical socket (110/220v 60hz)

Please note: It is mandatory that organiser’s shell scheme stand
fitting shall apply to all stands on the perimeter sites of the hall
and to other central sites of areas not exceeding 30m2.
 التجهيزات التي يقدمها المنظم للجناح المجهز تنطبق على جميع:مالحظة
2
 م30 المساحات الداخلية وبحد أقصى

)60hz  فولت تردد110/220( • •مخرج كهرباء واحد

This service is complemented by offering
on lease a wide selection of furniture,
lighting, display aids and graphics. Please
see the show exhibitor manual on:
www.acexpos.com

لمزيد من المعلومات عن تجهيزات األجنحة يرجى

The stand contractor ACE Creative also
offers a bespoke design and build service
for customized stands.
Please visit:
www.acecreative.com.sa

لمزيد من المعلومات عن عروض وخدمات

:مراجعة كتيب العارضين على الموقع
www.acexpos.com

التصميم و التنفيذ لألجنحة فضال زوروا موقع
:شركة الحارثي مقاولون عامون
www.acecreative.com.sa

STAND PACKAGES

اختيارات األجنحة
تتوفر األجنحة اﻟﻤﺠهزة باالختيارات التالية:

•

2

•االختيار « 9 »1م
 4,200دوالر أمريكي |  15,750ريال سعودي
 1طاولة  2 ،كرسي  1 ،منضده (كاونتر)*  1 ،طقم أرفف*

•

2

•

2

•

2

•

2

•

2

•

2

•االختيار « 12 »2م
 5,580دوالر أمريكي |  20,925ريال سعودي
 1طاولة  3 ،كراسي  1 ،منضده (كاونتر)  2 ،طقم أرفف
•االختيار « 15 »3م
 6,985دوالر أمريكي |  26,200ريال سعودي
 1طاولة  3 ،كراسي  2 ،منضده (كاونتر)  2 ،طقم أرفف
•االختيار « 18 »4م
 8,330دوالر أمريكي |  31,240ريال سعودي
 1طاولة  4 ،كراسي  2 ،منضده (كاونتر)  2 ،طقم أرفف
•االختيار « 21 »5م
 9,740دوالر أمريكي |  36,525ريال سعودي
 1طاولة  4 ،كراسي  1 ،طاولة قهوة صغيرة
 2منضده (كاونتر)  2 ،طقم أرفف
•االختيار « 27 »6م
 12,515دوالر أمريكي |  46,930ريال سعودي
 2طاولة  6 ،كراسي  1 ،طاولة قهوة صغيرة
 2مقعد 2 ،منضده (كاونتر)  3 ،طقم أرفف
•االختيار « 36 »7م
 16,610دوالر أمريكي |  62,290ريال سعودي
 2طاولة  8 ،كراسي  1 ،طاولة قهوة صغيرة
 2مقعد 3 ،مناضد (كاونتر)  3 ،طقم أرفف
* جميع المناضد يمكن إقفالها
* كل طقم أرفف يتكون من  3أرفف إما مسطحة أو مائلة

With shell scheme stands, reduced “walk-on” packages are available as follows:

Option A: 9 m2
US$ 4,200 | SR 15,750
*1 table, 2 chairs, 1 counter*, 1 shelf unit

•

Option B: 12 m2
US$ 5,580 | SR 20,925
1 table, 3 chairs,1 counter, 2 shelf units

•

Option C: 15 m2
US$ 6,985 | SR 26,200
1 table, 3 chairs, 2 counters, 2 shelf units

•

Option D: 18 m2
US$ 8,330 | SR 31,240
1 table, 4 chairs, 2 counters, 2 shelf units

•

Option E: 21 m2
US$ 9,740 | SR 36,525
1 table, 4 chairs, 2 lounge chairs,
1 low coffee table, 2 counters, 2 shelf units

•

Option F: 27 m2
US$ 12,515 | SR 46,930
2 tables, 6 chairs, 2 lounge chairs,
1 low coffee table, 2 counters, 3 shelf units

•

Option G: 36 m2
US$ 16,610 | SR 62,290
2 tables, 8 chairs, 2 lounge chairs,
1 low coffee table, 3 counters, 3 shelf units

•

* All counters are lockable.
* Each shelf unit consists of 3 shelves either flat or sloping.

RECOMMENDED HOTEL

info@ramadacontinentaljed.com

RECOMMENDED FREIGHT FORWARDERS

info@overseass.com

OFFICIAL ONSITE HANDLING

Affiliations
exhibitions.ksa@bcclogistics.com

OFFICIAL COURIER

Member

Association of
Event Organisers
Founding Member

saudiarabia@fedex.com

Arab Union for International
Exhibitions & Conferences
These emblems are your assurance that as an
exhibitor or visitor the exhibition you are attending
is well organised and promoted to the high
standard required by association memberships.

Venue اﻟﻤﻜﺎن

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

Jeddah Centre for Forums & Events
Jeddah, Kingdom of Saudi arabia  اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ﺟﺪة

www.jitf-arabia.com

www.textiles-arabia.com

