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يتضمن

مسابقة جدة للطهي الحي
وفنون تزيين المائدة

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.

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

The Organiser
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Food Industry

in Saudi Arabia

فى المملكه العربيه السعوديه

Despite the slowdown in several industries, the
Kingdom of Saudi Arabia stands as the largest
economy in the Middle East and it offers abundant
growth opportunities to food and beverage
companies, across all its sub-sectors and categories.

يظل اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في
منطقة الشرق األوسط على الرغم من التباطؤ الذي تشهده
 ويوفر فرص نمو هائلة للشركات،بعض القطاعات الصناعية
العاملة في صناعة المأكوالت والمشروبات الخفيفة بمختلف
.قطاعاتها

The main drivers of growth in this market include
a rapid increase in consumerism in Saudi Arabia,
accompanied with an increase in consumer spending,
and the growth of organized retailing.
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Population is forecasted to grow to 40 million by 2050,
of which 70% will be aged 30 or under – Saudi Arabia
will be a prime audience for restaurants and chain
operators.
Confectionery market in Saudi Arabia
The Saudi Arabia confectionery market is expected
to reach a value of around $ 2.26 billion by the end of
2018 and is forecast to grow at the CAGR of 14% in
terms of volume to reach 1,85,883 Tons by 2018.

 مليار ريال سعودي لقطاع33.3 بإجمالي مبيعات يصل إلى
 تستحوذ المملكة العربية السعودية على،خدمات المأكوالت
 وينمو استهالك المأكوالت في.الحصة األكبر في المنطقة
 مليار259.4  ومن المتوقع أن يصل إلى،المملكة بوتيرة سريعة
.م2018 ريال سعودي في عام
إن أهم المؤثرات التي تعزز من نمو هذا السوق في المملكة
 باإلضافة إلى ارتفاع معدالت،تشمل التزايد السريع في اإلستهالك
. وكذلك تزايد منافذ التجزئه المنظمة،إنفاق المستهلك
 مليون40 ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى
 عامًا أو30  منهم ما بين%70  وتتراوح أعمار،م2050 نسمة بحلول
 مما يجعل من المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية- أقل
.للمطاعم وسالسل المشغلين العالميين
سوق الحلويات في المملكة العربية السعودية
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With total food service sales recently recorded at
SR 33.3 billion, Saudi Arabia has by far, the lion’s
share of the region. Saudi Arabia’s food consumption
has a rapid growth of food consumption and it is
projected to reach SR 259.4 billion in 2018.

نظرة على صناعة المأكوالت

من المتوقع أن تصل قيمة سوق الحلويات في المملكة إلى
 مليار دوالر أمريكي) بنهاية2.26(  مليار ريال سعودي8.47 حوالي
 كما تشير التوقعات بأن ينمو إجمالي اإلستهالك،م2018 عام
1,85,883  نمو سنوي مركب ليصل حجمه بالوزن إلى%14 بنسبة
.م2018 طن بحلول عام
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Food Industry outlook
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صناعة المأكوالت

Saudi Arabia is looking to increasingly tempt both
international and domestic travelers by expanding
its hospitality domain to offer visitors a greater
range of long-stay options.

تتوسع المملكة العربية السعودية في قطاع الضيافة لتوفر
مجموعة متنوعة من االختيارات للسائحين من الداخل والخارج
.والتي تتيح لهم الفرص لإلقامة لفترات أطول

The Kingdom’s drive to promote domestic tourism,
encouraging Saudis to holiday at home, is
achieving increasing success. Mega-investments in
the public and private sectors are generating more
international business travelers. There are important
investments being made in religious tourism
projects, in both the Holy Cities of Makkah and
Madinah, which will eventually increase demand.

كما أن جهود المملكة في تنشيط السياحة الداخلية
وتشجيع المواطنين السعوديين على قضاء عطالتهم في
 وتساهم اإلستثمارات الضخمة.الداخل تحقق نجاحات متواصلة
في كل من القطاعين العام والخاص في حضور المزيد من
 وقد تمت العديد من.رجال األعمال من مختلف أنحاء العالم
االستثمارات الهامة في مشاريع السياحة الدينية في مكة
.المكرمة والمدينة المنورة مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب
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According to the World Travel and Tourism Council,
tourism and travel contribution to the total Saudi
GDP is expected to grow by 4.4 percent to
SR 356.6 billion and 9 percent of the GDP in 2025.
This projected increase is due to Saudi Arabia›s
impressive tourism attractions and the ongoing
growth of religious tourism.
Hotel Rooms
Saudi Arabia reported the most rooms under
construction among the countries in the Middle East
and Africa, with 35,770 rooms in 81 hotels.

التوقعات لقطاع الضيافة
 من المتوقع أن،بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة
يساهم قطاع السفر والسياحة في نمو إجمالي الناتج المحلي
، مليار ريال سعودي356.6  لتصل إلى%4.4 السعودي بنسبة
،م2025  من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام%9 ترتفع إلى
وتعزى هذه الزيادة المرتقبة إلى عوامل الجذب السياحي
.وكذلك نمو السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية
الغرف الفندقية
تشير التقارير على أن معظم الغرف الفندية قيد اإلنشاء في
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا تقع في المملكه العربيه
. فندق81  غرفة في35,770 السعوديه بما يصل إلى
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Hospitality Sector Forecast

Saudi Food 2018

قطاع صناعة الضيافة

Saudi Food 2018

Hospitality Industry

Chocolate confectionary is also flourishing
in Saudi Arabia where an increasing youthful
population and affluence are shaping the
huge demand for chocolate.
Saudi Arabia occupies the second place
in the Middle East and the Arab world after
the UAE, in consumption of normal and
expensive chocolate. Sales of chocolate in
Saudi Arabia increases during “Eid” days to
exceed $14.6 million.
In Saudi Arabia, chocolate products
constitute 55 percent of the confectionary
market which is forecast to reach $ 2.26bn by
2018.

Saudi Food 2018
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Forecast of Chocolate industry
in Saudi Arabia
It is forecasted that Saudi Arabia’s
confectionery market will reach $ 2.26 Billion
(SAR 8.4 Billion) revenues by 2018 due to
increasing gifting culture and the income
bracket which will fuel the demand for
confectionery products in Saudi Arabia.
With the increased consumption of
confectionery and traditional role of sweets
in the country, the market is expected to
accelerate in the coming five years.

offers Opportunities

Bakery products are still seen as relatively
healthy and inexpensive by Saudi
consumers. Saudi Arabia is likely to
continue as the scale provider of bakery
products that can be supplied beyond
Saudi Arabia into other parts of the GCC
and the Middle East.
Saudi Bakery Forecast
Reflecting a continued growth of the bakery
sector over the coming years, a recent IMES
report forecasts an opportunity in the supply
of ingredients to the bakery sector in Saudi
Arabia.
The bakery products market in Saudi
Arabia is estimated to grow at a 8.2%
compound annual growth rate (CAGR) with
an estimated US $8.7 billion in retail value
sales by 2021.

سوق الشوكوالتة السعودي قطاع المخابز

في المملكة العربية
السعودية يوفر الفرص

ينظر المستهلك السعودي إلى المخبوزات على أنها
 وتواصل المملكة العربية.صحية وبأسعار مناسبة
،السعودية توفير منتجات المخابز بأسعار زهيدة
كما أنه بإمكان المملكة توفير هذه المنتجات في
دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول منطقة
الشرق األوسط
توقعات قطاع المخابز
،مع استمرار نمو قطاع المخابز خالل السنوات القادمة
يتوقع تقرير حديث بالمزيد من الفرص الرتفاع توريد
.مكونات الخبيز إلى قطاع المخابز في المملكة
وتشير التوقعات أن يصل معدل النمو في سوق
 بمعدل نمو سنوي%8.2 المخبوزات في المملكة إلى
 مليار32.6 مركب وبحجم مبيعات تجزئة تقديري يبلغ
 مليار دوالر أميركي) بحلول عام8.7( ريال سعودي
.م2021

ينقسم سوق الحلويات في المملكة إلى ثالثة
،) والعلك، الحلويات السكرية،مجموعات (الشوكوالتة
، من السوق%55 تحتل مجموعة الشوكوالتة ما يعادل
 ثم%24 ثم مجموعة الحلويات السكرية بما يعادل
. من إجمالى سوق الحلويات%21 مجموعة العلك
ًوتلقى الحلويات المصنعة من الشوكوالته إقباال
كبيرًا في المملكة العربية السعودية حيث يشكل
تزايد عدد السكان باإلضافة إلى ارتفاع معدل
الدخل يشكالن هذا الطلب الضخم على منتجات
.الشوكوالتة
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية
في العالم العربي والشرق األوسط بعد اإلمارات
العربية المتحدة في إستهالك الشوكالتة العادية
 وتتجاوز مبيعات الشوكوالتة.والشوكوالتة الفاخرة
 مليون ريال سعودي في مناسبات55 في المملكة
.األعياد
%55 تشكل منتجات الشوكوالتة في المملكة
من سوق الحلويات ومتوقع أن تصل قيمة سوق
 مليار2.26(  مليار ريال سعودي8.47 الحلويات إلى
م2018 دوالر أمريكي) فى عام
التوقعات لقطاع الشوكوالتة في المملكه
العريه السعوديه
تشير التقديرات إلى أن مبيعات سوق الحلويات
 مليار2.26(  مليار ريال سعودي8.47 ستصل إلى
م نظرًا لتنوع الثقافات2018 دوالر أمريكي) في عام
وتبادل الهدايا وارتفاع معدل الدخل مما يدفع
الطلب على منتجات الحلويات في المملكة
.العربية السعودية
 من المتوقع أن يرتفع،ومع ارتفاع معدل االستهالك
الطلب بوتيرة أسرع خالل الخمسة سنوات القادمة
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Saudi Arabia’s confectionery market is
divided into three segments with Chocolate
segment being 55% of the market, sugar
confectionery accounting for 24% of the
market and chewing gum being 21% of the
total confectionery market.

KSA Bakery Sector

Saudi Food 2018

Saudi Chocolate Market

قائمة المعروضات

Exhibition Profile
Additives
Bakery Products
Condiments
Confectionery
Dairy Products
Dried Foods
Delicatessen & Fine Foods
Diabetic Foods
Fast & Snack Foods
Fats & Oils
Flavourings
Flour, Grains, Rice and Pasta
Fresh Fruit & Vegetables
Frozen Foods
Health/Dietery Foods
Herbs & Spices
Meat, Poultry & Fish
Mineral & Carbonated Water
Mineral Supplements
Preserves & Honey
Pulses
Soft Drinks & Fruit Juices
Sugar & Syrups

Saudi Food 2018
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Hotel & Hospitality
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food Handling Equipment
Furniture & Lighting
Gardens/Patios
Gymnasia/Saunas
Hi-Fi & Audiovisuals
In-house Shops/Boutiques
Interiors & Decorative Items
Kitchens & Utensils
Outdoor Lesure/Sports Areas
Pest Control & Hygiene
Public Areas & Function Rooms
Refrigeration Systems
Restaurants/Coffee Shops
Safet, Security & Fire Prevention
Shop fittings & Displays
Swimming polls/Jacuzzis
Vending Machine

Chocolate & Bakery
•
•
•
•
•
•

Chocolate
Chocolate snacks
Chocolate beverage
Chocolate gifts/package/artwork
Raw materials/ingredients
Chocolate manufacture tools/
chocolate machines
Chocolate equipment
Brand chocolate shops/ chain-store
franchise/ Academy
Baking ingredients
Baking equipment
Baking processing
Baking packaging solutions

Automatic Slicers, Mixers etc.
•
Baking Equipment & Accessories
•
Bathrooms/Sanitary ware
Beauty Salons/Spas
•
Catering Equipment
•
Climate Control
•
Cookers
•
Cutlery & Crockery
Display Units
** This broad listing is not definitive and is

intended only as a guide to prospective exhibitors.

•األثاث واإلضاءة
 الجاكوزي والسونا/ •حمامات السباحة
•منتجات التصميم الداخلي والديكور
 الباحات/ •الحدائق
 السونا/ •قاعات األلعاب الرياضية
•المطابخ ووحدات التخزين
•مكافحة الحشرات والنظافة
•غرف الطعام
•أنظمة التبريد
•األمن والسالمة ومكافحة الحرائق
•األسقف واألرضيات والجدران
•أدوات ومستلزمات النظافة
•مستلزمات غرف النوم
•آالت البيع

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشوكوالتة والمخبوزات
•الشوكوالتة
•وجبات الشوكوالتة الخفيفة
•مشروبات الشوكوالتة
 تزيين الشوكوالتة/ •هدايا
 المكونات/ •المواد الخام
•أدوات وآالت تصنيع الشوكوالتة
•معدات الشوكوالتة
/ •محالت الشوكوالته المتخصصة
متاجر االمتياز
•مكونات المخبوزات
•معدات المخبوزات
•تجهيز وإعداد المخبوزات
•حلول تعبئة وتغليف المخبوزات

•
•
•
•
•
•
•
•

المأكوالت
•منتجات اﻟﻤﺨابز
•البهارات واألعشاب
•الحلويات
•منتجات األلبان
•األطعمة اﻟﻤﺠففة
•المعلبات واألطعمة الفاخرة
•األطعمة الخاصة بمرضى السكر
•األطعمة السريعة والخفيفة
•السمن والزيوت
•مكسبات النكهة
•الدقيق والحبوب واألرز والمكرونة
•الفواكه والخضروات الطازجة
•األطعمة اﻟﻤﺠمدة
 أغذية الحمية/ •األغذية الصحية
•اللحوم والدواجن واألسماك
•المياه المعدنية والمياه الغازية
•منتجات العسل
•البقوليات
•عصيرات الفواكه
•منتجات السكر
•الشاي والقهوة

الفنادق والضيافة

•أدوات تجهيز المناسبات
•التحكم بالمناخ
•أوعية الطهي
•
•أدوات وأواني المائدة
•
•تجهيزات المطاعم والكافيهات
•
•معدات تقديم الطعام
•
•المواقد
•وحدات العرض
** إن قائمة المعروضات ليست نهائية وهي دليل
.للشركات العارضة وتتنوع حسب المنتجات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Food

Being organized for over a decade,
it attracts so much interest that the
contest is quickly oversubscribed with
chefs eager to display their culinary
skills for this coveted award whilst
achieving press and public exposure
for their hotels or restaurants.

تقام فعاليات مسابقة جدة للطهي الحي
 حيث يجتمع،منذ أكثر من عقد من الزمن
فيها نخبة من الطهاة العالميين والمحليين
ويستعرضون فيها مهاراتهم وقدراتهم في
إعداد األطباق المتنوعة أمام الجمهور ووسائل
.اإلعالم ليتنافسوا بها ويحصدون أعلى الجوائز

In addition to the competitive sessions,
each evening also includes themed
cooking demonstrations that make this
a unique gastronomic experience for
visitors.

 تقام يوميًا عروض تعريفية،باإلضافة إلى ذلك
بفنون الطهي وطرق إعداد الطعام يقدمها
أفضل الطهاة مما يجعلها تجربة فريدة
.وممتعة للزوار
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Art de Table
Saudi Food 2018

مسابقة جدة للطهي
الحي

Introduced in 2006, this competition
delighted visitors with hotels and
restaurants competing for the award of
best table display.

فنون تزيين المائدة
أبهرت مسابقة فنون تزيين المائدة زوار هذا
م وأضافت2006 المعرض منذ انطالقتها عام
لمحة إبداعية فريدة من خالل المنافسة بين
الفنادق والمطاعم للحصول على جائزة
.أفضل مائدة

Sponsorship Opportunities
Both events enjoy popular support
and provide ideal sponsorship
opportunities; Jeddah Open Cooking
Championship is housed in a specially
constructed auditorium and Art de
Table in a dedicated display area.
Jeddah Open Cooking Championship,
with its ancillary cooking
demonstrations by leading chefs, offers
tremendous promotional potential with
audience participation, prize contests,
CCTV link throughout the venue and
full media leads. Contact the organiser
for details on participation and
sponsorship packages.

فرص الرعاية
تتمتع مسابقة جدة للطهي الحي وفنون
تزيين المائدة بدعم جماهيري كبير مما يوفر
 وتقام فعالياتهما،فرصًا مبتكرة للرعاية
في موقع معد بشكل خاص ومميز لهذين
.الحدثين
كما تبث كافة الفعاليات في مختلف أرجاء
المعرض من خالل عدة كاميرات مما يوفر
مجموعة من المميزات التي تبرز صورة الراعي
 يرجى االتصال بنا.وتعزز الفرص الترويجية
لمزيد من المعلومات حول المشاركة وفرص
.الرعاية
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Jeddah Open Cooking
Championship

 الفنادق والضيافة،يتضمن معرض المأكوالت
السعودي فعاليتين مميزتين وهما مسابقة
، وفنون تزيين المائدة،جدة للطهي الحي
.لتضيف لمحة ابداعية وترفيهية لزوار المعرض

Saudi Food 2018

Two exciting visitor features of the
Saudi Food, Hotel & Hospitality arabia
show are the prominent Jeddah Open
Cooking Championship and Art de
Table.

Exhibitor Survey 2017
Exhibiting at the next edition

Yes

No

Possibly

Securing Orders

Achieving Purpose

Yes

No

Partially

Not at All
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Rating
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Aggregate result for all Exhibitors

Totally

ACE Exhibitions deploys the most effective communication media
tools to create massive awareness about the upcoming exhibitions.
The campaigns are articulated and designed to reach the right target
audience, with the right messages and best articulated content that
will entice the target segments to visit the shows, explore the displayed
business services and products by exhibitors, and eventually to network
and conduct business.

تبذل شركة الحارثي للمعارض قصارى جهدها من خالل اطالق حمالت إعالمية
 وتحرص.وإعالنية مكثفة باستخدام مختلف الوسائل والوسائط اإلعالمية الفعالة
الشركة على أن تصل رسالتها إلى الجمهور المستهدف لضمان حضور أكبر
عدد من المتخصصين إلى مختلف معارضها مما يتيح لكافة الشركات العارضة
الفرص المثالية لإللتقاء والتواصل مع عمالء جدد وتنمية األعمال وإبرام العقود
.والصفقات

For every exhibition, campaigns are evaluated to enhance best practices
for next year exhibitions according to research findings and visitor analysis
and insights. In addition to the paid media campaign, ACE exhibitions
leverages its media connections to amplify the awareness through active
PR coverage before, during and after the show.

كما تعمل شركة الحارثي للمعارض من خالل خبرتها العريقة وعالقاتها المتميزة
على تقييم وتطوير هذه الحمالت من خالل اجراء الدراسات والبحوث لضمان
استخدام أفضل الوسائل وأكثرها فعالية لكل معرض على حدة ليبقى الحدث
.في الصورة

Personal visits to all relevant Government departments
and major organisations.

زيارات ميدانية لمختلف القطاعات الحكومية وكبرى المنظمات
.الصناعية

Direct fax, mail, sms and e-mail campaigns targeted at
leading buyers, businessmen and professionals.

توجيه دعوات زيارة مباشرة بالبريد ورسائل الجوال والفاكس
.والبريد االكتروني للوكالء والموزعين والمصنعين

Advertisements & supplements in supporting
newspapers, specialist journals and on the Internet.
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تتضمن الحملة

Personal invitations to manufacturers, chefs,
consultants, specifiers, food & beverage managers,
catering managers, traders, distributors, contractors
and business entrepreneurs.
Posters, banners, outdoor billboards and electronic
sign displays.
TV / Radio coverage of the show and features.
A series of lectures, workshops and demonstrations

.إعالنات و مالحق في الصحف والمجالت المتخصصة
توجيه دعوات خاصة لالستشاريين والمتخصصين والتجار
.ورجال األعمال
 باإلضافة،اإلعالن في لوحات الطرق الثابتة واإللكترنية
.للبوسترات
.تغطية عبر القنوات التلفزيونية واإلذاعية
.سلسلة من العروض الحية والنشاطات المصاحبة
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ThE CAMPAIGN WILL INCORPORATE:

Saudi Food 2018

الحملة اإلعالنية واإلعالمية

Saudi Food 2018

Communication Campaign

Online

Offline

Saudi Food Hotel &
Hospitality Arabia
Saudi Arabia’s 23rd International Event for Food,
Beverages and Catering, Hotel Equipment,
Supplies and Services.

المعرض السعودي الدولي الثالث والعشرون
لصناعة المأكوالت والتموين وتجهيزات ومستلزمات
.وخدمات الفنادق

Saudi Food 2018
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20 - 23 March 2018

Outdoor - Billboards
لوحات دعائية

Digital Campaign

Social Media Posts

Press Ads

Invitation Cards

SMS

حمالت االعالن الرقمية

مواقع التواصل االجتماعي

إعالنات الصحف

بطاقات الدعوة

الرسائل القصيرة

Website & Online
Registration

EDM

Flyers

Radio Ads

PR

رسائل البريد اإللكتروني

النشرات اإلعالنية

إعالنات الراديو

العالقات العامة

صفحة التسجيل للمعرض على
االنترنت
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التغطية اإلعالمية

Saudi Press Agency

Saudi Food 2018

Media Coverage

 بوابة- جدة
المملكة العربية السعودية

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 31 million plus Saudi population.
The Region also contains the Holy Cities of
Makkah and Medina, Taif and Yanbu.

 ويقارب عدد،تعد جدة أكثر مدن المملكة ازدهارا
سكانها الخمسة مليون 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 الحادي والثالثون مليون
 وتضم المنطقة كذلك المدينتين المقدستين.نسمة
مكة المكرمة والمدينة المنورة بجانب كل من الطائف
.وينبع

الموقع

Venue

مركز جدة للمنتديات و الفعاليات
•
•
•
•
•
•
•

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

مواقف سيارات كبيرة ومضاءة للزوار
والعارضين و كبار الشخصيات
مكبرات صوت
مطعم
مسجد
أنظمة صوتية
اإلسعافات األولية
هواتف عمومية
خدمات المواصالت

•
•
•
•
•
•
•
•

 هي المساحة الكلية للمركز2 م40,000
مع سهولة الدخول والخروج إلى الطرق
الرئيسية
 مكيفة2 م10,000 قاعة بمساحة
ومجهزة بالكامل
مساحات للتحميل والتخزين
 فولت تردد220/110 تيار كهربائى
هيرتز60
مركز أعمال بكامل التجهيزات

•
•
•
•
•

يقدم مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة
 حيث تم إنشاؤه،كافة الخدمات بأعلى المعايير الدولية
.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
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Established, developed and owned by the
Jeddah Chamber of Commerce, the purposebuilt 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.

Saudi Food 2018

Saudi Food 2018
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Jeddah Centre For Forums & Events

Jeddah CENTRE FOR
مخطط المعرض

EXHIBITION FLOOR PLAN

Participation Procedure

Emergency Exit

Emergency Exit

يرجى تحديد المساحة المطلوبة للمشاركة بالمتر
 وكذلك تحديد إذا كان المطلوب مساحه فقط أو،المربع
.جناح مجهز
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

Emergency Exit

Emergency Exit

على المشاركين ضمن األجنحة الدولية بواسطة إدارات
رسمية أو من خالل وكالئنا الدوليين إتمام هذه اإلجراءات
.أعاله مع تلك الجهات بشكل مباشر

Participation Rates

Saudi Food 2018
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Indoors Space only per m2
Space + shell scheme per m2
Outdoor Space only per m2

رسوم اإلشتراك

US$ 395
SR 1,480
US$ 445
SR 1,670
US$ 145
SR 545

Foye r
Rest
Rooms

!'

!٪

!&
!#

!"$
!""

!"

Main Entrance

!"#

Rest
Rooms

دوالر
ريال

395
1,480

المساحات الداخلية
2مساحة فقط م

دوالر
ريال

445
1,670

2جناح مجهز م

دوالر
ريال

145
545

المساحات الخارجية
2مساحة فقط م
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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.
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.

إجراءات المشاركة

Saudi Food 2018

FORUMS & EVENTS

مركز جدة للمنتديات
والفعاليات

•إسم الشركة ورقم الجناح
•فرش األرضية
)2 م3  كشافات إضاءة (كشاف لكل3•
)60hz  فولت تردد220/110( •مخرج كهرباء واحد

•
•
•
•

Saudi Food 2018
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wajahat@acexpos.com

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:مالحظة

2 م30 تنطبق على جميع المساحات الداخلية وبحد أقصى

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
For more details about stand fitting
requirements and special decorations,
please contact us at:
Email: wajahat@acexpos.com

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

لمزيد من المعلومات عن تجهيزات األجنحة يرجى
:مراجعة كتيب العارضين على الموقع
www.acexpos.com
لمزيد من المعلومات عن عروض وخدمات التصميم
:والتنفيذ لألجنحة الرجاء التواصل معنا على
wajahat@acexpos.com :البريد اإللكتروني

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

اختيارات األجنحة
:تتوفر األجنحة اﻟﻤﺠهزة باالختيارات التالية
2

 م9 »1« االختيار
 ريال سعودي15,750 |  دوالر أمريكي4,200
 طقم أرفف1 ، *) منضده (كاونتر1 ،  كرسي2 ،  طاولة1*
2

 م12 »2« االختيار
 ريال سعودي20,925 |  دوالر أمريكي5,580
 طقم أرفف2 ، ) منضده (كاونتر1 ،  كراسي3 ،  طاولة1
2

 م15 »3« االختيار
 ريال سعودي26,200 |  دوالر أمريكي6,985
 طقم أرفف2 ، ) منضده (كاونتر2 ،  كراسي3 ،  طاولة1
2

 م18 »4« االختيار
 ريال سعودي31,240 |  دوالر أمريكي8,330
 طقم أرفف2 ، ) منضده (كاونتر2 ،  كراسي4 ،  طاولة1
2

 م21 »5« االختيار
 ريال سعودي36,525 |  دوالر أمريكي9,740
 طاولة قهوة صغيرة1 ،  كراسي4 ،  طاولة1
 طقم أرفف2 ، ) منضده (كاونتر2
2

 م27 »6« االختيار
 ريال سعودي46,930 |  دوالر أمريكي12,515
 طاولة قهوة صغيرة1 ،  كراسي6 ،  طاولة2
 طقم أرفف3 ، ) منضده (كاونتر2 ، مقعد2
2

 م36 »7« االختيار
 ريال سعودي62,290 |  دوالر أمريكي16,610
 طاولة قهوة صغيرة1 ،  كراسي8 ،  طاولة2
 طقم أرفف3 ، ) مناضد (كاونتر3 ، مقعد2
* جميع المناضد يمكن إقفالها
 أرفف إما مسطحة أو مائلة3 * كل طقم أرفف يتكون من
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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:
• Fascia board bearing your company name
and stand no.
• Carpeting
• 3 spotlights (1 light per 3 m2)
• 1 electrical socket (110/220v 60hz)

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

Stand Packages

Saudi Food 2018

الجناح المجهز

Shell Scheme

RECOMMENDED HOTEL

info@rcjed.com

Affiliations
Member

RECOMMENDED FREIGHT FORWARDERS
Association of
Event Organisers
info@overseass.com

Founding Member

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.

