معرض البنــــاء والديكور السعودي

SAUDI BUILDING
AND INTERIORS
EXHIBITION

www.sbie-arabia.com

Saudi Arabia’s 27th Comprehensive
Showcase for the Industry
المعرض الســعودي الدولي السابع
والعشــرون لصناعات البناء
Held concurrently

Furnidex arabia

Saudi Arabia’s 3rd International Exhibition for Furniture,
Furnishings, Hometex & Décor

Revac arabia

Saudi Arabia’s Premiere Exhibition for Refrigeration,
Ventilation & Heating Exhibition

Glass, Wood and
Surface Design arabia

Saudi Arabia's Premiere Exhibition for Glass, Wood, Stone
and Surface Exhibition

13 - 16 March 2018

٢٠١٧  مارس١٦-13
www.acexpos.com

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

The Organiser:

المنظمون
شركـة الحـارثــي للـمعـارض

Al-Harithy Company for Exhibitions

40740  ب.ص

PO Box 40740
Jeddah 21511
Kingdom of Saudi Arabia

21511 جدة
المملكة العربية السعودية

+966 (0)12 6546384

+966 (0)12 6546384

+966 (0)12 6546853

+966 (0)12 6546853

ace@acexpos.com
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SAUDI ARABIA’S CONSTRUCTION
CURRENT STATUS

As the diversification of Saudi Arabia’s
economy continues to gather pace – with
evolution in the country’s different industries
leading to the creation of more offices,
shopping malls, hotels and other tourist
and service-oriented facilities, Saudi
Arabia’s construction sector contributes
approximately 8 per cent of Saudi Arabia’s
total GDP, and is the largest construction
market in the Middle East.
Despite the massive increase in building
projects, Saudi’s rapidly expanding
population continues to put pressure on
existing infrastructure. As a result, the
government – which accounts for 67 per
cent of construction investment – has
initiated a number of large-scale projects
in the sector for the coming years valued at
$800 billion.
The industry also has to face some
significant challenges, namely, addressing
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the massive housing shortage. So, in a bid
to meet market shortfalls, the Kingdom is
accelerating the delivery of new homes,
while other initiatives, such as promoting
real estate activity on unused land, are also
being deliberated.

الوضع الحالي لقطاع البناء
في المملكة

According to Reportlinker …..
Construction industry in Saudi Arabia
is expected to remain attractive and
show decent growth rates on account
of following factors, leading to the
future growth of the industry:
• Govt. aiming to diversify the wider

Major Market Players in the
Construction Industry in Saudi Arabia
Aiming to expand the country’s
infrastructure, Saudi Arabia’s Govt has eased
these restrictions. Hence the announcement
of huge number of construction plans
in Saudi Arabia is now offering vast
opportunities to international companies
who wish to enter the Middle East Region.
Especially the increasing prevalence of
PPP model has increased the role of private
players in the construction market and has
reduced the burden on govt.

economy largely dependent on oil and
petroleum, increasing population and
rapid urbanization.
• Ever demanding oil & gas industry.
• Huge number of upcoming construction

projects by the govt. as well as many
megaprojects.
• Government’s efforts to reduce housing

shortage in the country ( White Land Tax
Initiative).
• Large number of international companies

entering the industry.

Green Building is growing in Saudi
Arabia

ارتفاع الطلب على المباني الخضراء
في المملكة

Greening of buildings is the fastest and
most effective way to reach these energy
conservation goals.

تعتبر المباني الخضراء أسرع وأكثر
الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف الحفاظ
.على الطاقة

Currently, Saudi Arabia is working to use a
significant amount of its energy reserves to
generate cheap electricity for its citizens. To
protect its oil and gas export capacity – and
the vast wealth it generates – Saudi Arabia
also is investing in new ways to bump up
efficiency and lower energy consumption.

وتعمل المملكة العربية السعودية حاليًا
على استخدام قدر كبير من احتياطاتها
من الطاقة لتوليد الكهرباء بأسعار زهيدة
للمواطنين وذلك للحفاظ على معدالت
تصدير النفط والغاز والثروة الهائلة التي
 كما تعمل المملكة العربية.تنتج عنها
السعودية أيضا على استثمار طرق جديدة
.لرفع كفاءة استهالك الطاقة

With an estimated $ 4.3 trillion worth of
building projects projected for the region
by 2020, Gulf state countries present one of
the hottest growth opportunities for green
building suppliers. Sustainability is gaining
support from both regulatory powers and
building owners who recognize that building
green not only makes economic sense, but
is also a badge of pride that leads to higher
building values.

مع مشاريع البناء المتوقع انجازها
م والتي2020 في المنطقة بحلول عام
 تريليون ريال سعودي16 تقدر بنحو
 تمثل دول،) تريليون دوالر أمريكي4.3(
مجلس التعاون الخليجي أحد أهم
مناطق الفرص التنموية لموردي المباني
 وتحظى المباني.)الخضراء (المستدامة
المستدامة بدعم متزايد من قبل
السلطات التنظيمية وكذلك أصحاب
المباني حيث أنهم يدركون مدى أهمية
المباني الخضراء من الناحيتين االقتصادية
.والبيئية وإضافة قيمة فعلية لقطاع البناء

 فإن صناعة البناء... وفقًا لريبورتلينكر
في المملكة العربية السعودية
،ستظل من الصناعات الجاذبة
والمتوقع لها أن تظهر معدالت
نمو بمستويات مرتفعة بسبب
العوامل التالية التي تؤدي إلى النمو
:المستقبلي للصناعة

 ومن أهمها معالجة النقص،الكبيرة
 لذلك تبذل.الكبير في عدد المساكن
المملكة العربية السعودية جهودا
كبيرة لتسليم المساكن الجديدة
 كما تبادر الدولة،ومواجهة هذا النقص
لتعزيز النشاط العقاري على األراضي غير
.المستخدمة والقابلة للتعمير

• أهداف حكومة المملكة إلى تنويع
االقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على
النفط زيادة السكان والتحضر السريع

المشغلين الكبار لصناعة البناء في
سوق المملكة

• الطلب المستمر والدائم على صناعة
النفط والغاز
• العدد الضخم لمشاريع البناء القادمة
من حكومة المملكة والعديد من
المشاريع الرئيسية األخرى
• جهود الحكومة للحد من نقص
المساكن في الدولة (رسوم األراضي
)البيضاء
• العدد الكبير للشركات الدولية التي
تواصل دخولها في قطاع البناء في
المملكة

قررت المملكة تخفيف حجم القيود
واالشتراطات بهدف توسيع البنية التحتية
 مما ساهم في اإلعالن عن،في الدولة
عدد كبير من خطط البناء التي ستوفر
فرصًا كبيرة للشركات الدولية الراغبة
،في الدخول في منطقة الشرق األوسط
وكذلك خلق فرص للشراكات بين
القطاعين العام والخاص التي ستؤدي
إلى ارتفاع دور الشركات العاملة في
هذا النشاط من القطاع الخاص وخفض
.العبء على الحكومة

يؤدي استمرار نمو االقتصاد السعودي
والتطور الذي تشهده مختلف الصناعات
في المملكة العربية السعودية إلى
إنشاء المزيد من المباني التجارية ومراكز
التسوق والفنادق وغيرها من المرافق
 ويساهم.السياحية والخدمات العامة
قطاع البناء والتشييد في المملكة
 ويعتبر، إجمالي الناتج المحلي٪8 بحوالي
.أكبر سوق للبناء في الشرق األوسط
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في
 فإن تنامي عدد سكان،مشاريع البناء
المملكة بوتيرة سريعة يشكل ضغطًا
، ونتيجة لذلك.على البنية التحتية القائمة
 التي تمثل- بادرت حكومة المملكة
67 استثماراتها في قطاع البناء حوالي
 بإنشاء عددًا من المشاريع- في المائة
الضخمة في هذا القطاع للسنوات
 مليار ريال3000 المقبلة وتبلغ قيمتها
) مليار دوالر أمريكي800( سعودي
ويتعين على صناعة قطاع البناء والتشييد
في المملكة مواجه بعض التحديات
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SAUDI FURNITURE MARKET

سوق األثاث والمفروشات السعودي

Tthe furniture industry of the Kingdom will grow at a CAGR of around 9% during 2017-2022

With increasing budgetary expenses
and growing investments into the
development of infrastructure and
real estate, the Saudi Arabia furniture
industry is becoming a leading
business segment in the Kingdom.
Also, with increasing International
investments across the hospitality,
education and healthcare sectors, the
Kingdom’s furniture market is further
opening to massive opportunities.
The furniture demand in the Kingdom
has rapidly expanded over the past few
years on the back of rising affluence,
influence of western culture, booming
construction activities and tourism
developments. On the other hand,
Saudi families are investing in their
existing homes and demand new or
replacement furniture for home during
Eid and Ramadan. Due to culture
issues, home is considered the place
where many spend most of their time,
socialize and even work from extension
and redecorations.
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Thus, it is anticipated that the
demand in the furniture industry of
the Kingdom will grow at a CAGR of
around 9% during 2017-2022.

Construction Activities
Construction activities in Saudi Arabia
have grown remarkably, the value of
top mega projects planned are worth
a collective $92 billion. This growth
of construction industry will further
enhance the Saudi furniture market.

Hospitality Industry
As Saudi Arabia continues to evolve
and refine its national hospitality
industry, many of the world’s largest
hotel brands are increasingly driving
new hotel development there as key
components of their overall Middle
East strategies.

Under Saudi Arabia's Vision 2030,
tourism is a primary driver for the
hospitality sector, with its activities
centered in the holy cities of Makkah
and Madinah. Industry experts at the
Saudi Commission for Tourism &
Antiquities (SCTA) projected tourism
to reach a strategic level of 5.7% by
2020.
With the holy cities of Makkah and
Madinah forecast to exceed 17 million
visitors by 2025, the number of local
and international hoteliers looking to
invest continues to grow.
According to the World Travel and
Tourism Council, the total contribution
of travel and tourism to Saudi GDP will
rise by 4.4 per cent to SR356.6 billion,
and amount to nine per cent of GDP in
2025. This projected increase is due
to Saudi Arabia's impressive tourism
attractions and the ongoing growth of
religious tourism.

معدل الدخل من القطاع السياحي إلى
 بحلول٪5.7 مستويات استراتيجية لتصل إلى
.م2020 عام

أنشطة قطاع البناء
تطورت أنشطة البناء في المملكة العربية
 حيث تبلغ قيمة،السعودية بشكل ملحوظ

كما تشير التوقعات أن يتجاوز عدد زوار

345 المشاريع الضخمة المخطط لها حوالي

المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة

.) مليار دوالر أمريكي92( مليار ريال سعودي

 مما،م2025  مليون زائر بحلول عام17 المنورة

مما سينعكس على سوق األثاث السعودي

يساهم في استمرار نمو استثمارات الفنادق

.بشكل إيجابي

.المحلية والدولية
،ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة

مع ارتفاع مصروفات الميزانية وازدياد
االستثمارات في تطوير البنية التحتية
 أصبحت صناعة األثاث من،والعقارات
الصناعات التجارية الرائدة في المملكة العربية
 كما أن تزايد االستثمارات الدولية.السعودية
في قطاعات الضيافة والتعليم والرعاية
الصحية تتيح العديد من الفرص الهائلة لسوق
.األثاث في المملكة
 ارتفع،على مدى السنوات القليلة الماضية

قطاع الضيافة

الطلب على األثاث والمفروشات في المملكة

الناتج المحلي اإلجمالي للملكة العربية

مع استمرار تطوير وتجديد صناعة الضيافة

 وكذلك النشاط،معدالت الدخل وتعدد األذواق

فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في

العربية السعودية بشكل سريع نظرًا الرتفاع

 في المائة4.4 السعودية سيرتفع بنسبة

 فإن العديد،في المملكة العربية السعودية

 وسيواصل، مليار ريال سعودي356.6 ليصل إلى

من العالمات التجارية الرائدة للفنادق العالمية

 في المائة بحلول عام9 ارتفاعه ليصل إلى

تعمل على إنشاء وتطوير الفنادق الجديدة

 وتعزى هذه الزيادة المتوقعة إلى النمو.م2025

كأحد أهدافها الرئيسية الستراتيجياتها

المستمر للسياحة الدينية وتطوير مناطق

.الشاملة في منطقة الشرق األوسط

المنزلي وعلى األخص خالل عيدي الفطر

 يندرج قطاع،2030 وفي إطار رؤية المملكة

 حيث تعتبر المنازل في المملكة،واألضحى

.الجذب السياحي في المملكة

السياحة ضمن سياسة التنوع االقتصادي
ليصبح أحد المحركات األساسية لصناعة

.الذي يشهده قطاع البناء والتطورات السياحية
 فإنه لدى األسر السعودية،وباإلضافة إلى ذلك
الرغبة المستمرة في استثمار منازلها الحالية
من خالل تجديد وتغيير األثاث والديكور

العربية السعودية المكان الذي تقضي فيه
األسر والعوائل معظم أوقاتهم والتقاءاتهم

 وترتكز أنشطتها بشكل رئيسي في،الضيافة

.العائلية

.مدينتي مكة المكرمة والمدينة المقدسة

 من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على،لذلك

وتشير توقعات خبراء الصناعة في الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بأنه سيرتفع

صناعة األثاث في المملكة بمعدل سنوي
.م2022 – 2017  خالل الفترة٪9 مركب يبلغ نحو
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الوضع الحالي لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء في المملكة العربية السعودية

قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

مليار دوالر أمريكي) وتحتل المملكة العربية

في المملكة العربية السعودية (الوضع

السعودية الصدارة بنسبة  %51من حصة

الحالي)

السوق في المنطقة ،حيث تبلغ قيمتها

بالرغم من الركود االقتصادي الذي شهدته
المملكة في بداية عام 2017م ،تظل المملكة
العربية السعودية سوقًا واعدة لصناعة التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء
وعلى الرغم من الركود وانتكاس االقتصاد
السعودي في بداية عام  ،2017ال تزال المملكة
العربية السعودية سوقا واعدة جدا لصناعة
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد
المناطقي ،وذلك بسبب طبيعة مناخ المملكة
الحار باإلضافة إلى ارتفاع معدل دخل الفرد
وتسارع النمو السكاني.
وقد صنفت المملكة العربية السعودية
باعتبارها ثالث أكبر سوق في العالم للتدفئة
والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
قيمة قطاع التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء في المملكة العربية السعودية
تقدر قيمة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء والتبريد في دول مجلس التعاون
الخليجي بحوالي  23.5مليار ريال سعودي (6.3

الحالية بحوالي  12مليار ريال سعودي ( 3.2مليار

ومن المتوقع أن يؤدي هذا االتجاه إلى
زيادة الطلب على وحدات التكييف في

قياسيًا في السنوات الخمس المقبلة.

المستقبل .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع

ووفقا لتوقعات ( )Tech Sciلألبحاث عن "سوق

أن يرتفع الطلب على وحدات تكييف

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السعودي

الهواء المخصصة للقطاع التجاري نظرًا

عام 2021م" بتكليف من ()HVACR Expo Saudi

التساع مشاريع السكك الحديدية مثل

 ،الذي يعتبر أكبر حدث متخصص في المناخ

مشروع قطار مترو الرياض ومشروع مترو

والتبريد في المملكة العربية السعودية،

مكة المكرمة ومشاريع السكك الحديدية

سيصبح سوق المملكة من أكبر األسواق

عالية السرعة مثل قطار المدينة المنورة

التجارية الرائدة لتكييف الهواء في العالم.

السريع وقطار الرياض  -الدمام السريع
ومترو المنطقة الشرقية  -الدمام .ومن

نظرة عامة على قطاع التدفئة والتهوية

المتوقع أن يكتمل مشروع مترو جدة

وتكييف الهواء في المملكة العربية

بحلول عام 2022م ،مما سيؤدي إلى زيادة

السعودية

الطلب على مكيفات الهواء المركزية في

تعتبر عوامل تسارع النمو السكاني في

المملكة.

المملكة والتمدد الحضاري وكذلك السياحة
الدينية المحركات الرئيسية لهذا القطاع والذي

•

في كثير من األحيان لتصل إلى  50درجة

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السعودي

مئوية خالل ذروة الصيف ،وبالتالي تزداد

على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشاريع الجاري

دوالر أمريكي).

تواجه المملكة العربية السعودية ظروف
مناخية قاسية ،حيت ترتفع درجة الحرارة

من المتوقع أن تساهم بقوة في نمو سوق

السعودية  2,745مليار ريال سعودي ( 732مليار
08

• شهدت مساحة المباني التجارية في
المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا،

دوالر أمريكي) ومن المتوقع أن تحقق نموًا

تنفيذها أو المخطط لها في المملكة العربية
SBIE 2018

الطلب المرتفع على قطاع التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء

أهمية التهوية وتكييف الهواء والتبريد.

•

من المقرر أن تنفذ وزارة االسكان
السعودية خطة لبناء  500الف وحدة
سكنية في مختلف أنحاء المملكة
لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن
نظرا الرتفاع عدد السكان.

HVAC CURRENT MARKET STATUS
IN SAUDI ARABIA
Currently valued at $3.2 billion here in Saudi Arabia and is expected to grow steadily in the next five years

for commercial air conditioning
units in Saudi Arabia. Jeddah Metro
Project is expected to be completed
by 2022, and thus is expected to
boost the demand for centralized air
conditioners in the country.
• Saudi Arabia faces extreme climatic
conditions, with temperature often
shooting up to 50˚C during peak
summer, thereby increasing the
significance of HVAC in the country.
• The housing ministry of Saudi
Arabia is set to implement its plan
to build 500,000 homes across the
country to address growing housing
demand due to the country’s rising
population.

HVCA Outlook in KSA
A rapidly growing population,
increasing urbanisation and religious
tourism are considered key drivers
of this trend, which are expected to
strongly contribute to the expansion
of the Saudi HVACR market in the next
five years.
The total value of projects planned
or underway in Saudi Arabia is $732
billion.
Big Demand of HVCA
• Commercial building space has
been witnessing rapid growth in
Saudi Arabia and this trend is likely
to boost the demand for HVAC
units in future. Additionally, various
railway projects like Riyadh Metro
Rail Project, Makkah Metro Rail
Project and high speed railway
projects like Madinah High Speed
Railway, Riyadh Dammam HighSpeed Rail and Eastern Province
Municipality-Dammam Metro are
expected to increase the demand

Despite recession and set back of
Saudi Economy in the beginning of
2017, Saudi Arabia remains a very
promising market for the heating,
ventilation, air-conditioning and
cooling (HVAC) industry, due to its hot
climate, high per capita income and
rapid population growth.
Saudi Arabia has been ranked as
the world’s third largest market for
heating, ventilation, air conditioning,
and refrigeration.
The value of HVCA in Saudi Arabia
HVAC systems are valued at $6.3
billion across the GCC and Saudi
Arabia has 51% of the GCC market.
Currently valued at $3.2 billion here in
Saudi Arabia and is expected to grow
steadily in the next five years.
According to the ‘Saudi Arabia
HVACR Market Outlook 2021’ by Tech
Sci Research, the country features
amongst the leading markets for air
conditioners across the globe.
SBIE 2018
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THE OUTLOOK FOR THE SAUDI ARABIAN
CONSTRUCTION REMAINS BRIGHT AS
THE INDUSTRY'S OUTPUT VALUE IS
FORECAST TO RISE BY 2020
The Kingdom of Saudi Arabia, with its massive infrastructure and social housing schemes and the
plans to boost tourism and consequently stepping up construction across its hospitality sector,
is undoubtedly the largest market fenestration in the GCC and glass, wood and surface usage,
accounting for 51% of holding the largest shares of the lucrative projects.
The global market size for window and door systems is forecast to exceed the $137bn mark
by 2024, as property owners are now seeking products that are able to offer added value and
benefits.

تشير المؤشرات على أن قطاع البناء في
المملكة العربية السعودية من القطاعات
المزدهرة حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة
2020 هذه الصناعة بحلول عام
نظرًا لمشاريع البنية التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية وكذلك خطط اإلسكان
االجتماعي واألهداف الرامية إلى تطوير قطاع السياحة وبالتالي تعزيز أعمال البناء المصاحبة لقطاع
 فإن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق للزجاج واألخشاب واألسطح المتنوعة في،الضيافة
.51 ٪  حيث تمثل حصتها من المشاريع ما نسبته،دول مجلس التعاون الخليجي
 مليار ريال سعودي514 من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي ألنظمة النوافذ واألبواب ما قيمته
 نظرًا للطلب على المنتجات عالية الجودة التي تتميز بقدرات،م2024  مليار دوالر أمريكي) بحلول عام137(
.ومزايا إضافية

Glass Industry
The global construction glass market is driven by the high growth of the construction industry.
The increase in per capita income and the trend of safe and sustainable construction are expected
to drive the demand of glass in construction purpose.

صناعة الزجاج
 ومن المتوقع.يرتبط سوق الزجاج العالمي بشكل رئيسي مع النمو المتواصل لصناعة البناء والتشييد
أن يؤدي زيادة نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وكذلك االتجاه نحو البناء اآلمن والمستدام إلى
.زيادة الطلب على الزجاج في ألغراض اإلنشاء

Wood Industry

صناعة الخشب

The demand for wood products in the GCC is expected to witness unprecedented growth driven
by the surging construction activity.

من المتوقع أن يشهد الطلب على المنتجات الخشبية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا غير

Currently, all wood demand in the region is primarily met through imports due to lack of native
forests in the GCC region.

 تعتمد المنطقة في كافة الطلبات على األخشاب ومنتجاتها عبر الواردات وذلك،وفي الوقت الحالي

The value of the wood sector in Saudi Arabia, which currently imports some $1.2 billion worth of
timber and wood products each year is very high.
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.مسبوق مدفوعًا بارتفاع نشاط قطاع البناء

.بسبب قلة الغابات في منطقة مجلس التعاون الخليجي
 مليار ريال4.5 تبلغ قيمة قطاع األخشاب ومنتجاتها التي تستوردها المملكة في الوقت الحالي حوالي
. مليار دوالر أمريكي) سنويًا1.2( سعودي
SBIE 2018
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Online

COMMUNICATION CAMPAIGN

Offline

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.
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.

Digital Campaign

Social Media Posts

Press Ads

Invitation Cards

SMS

حمالت االعالن الرقمية

مواقع التواصل االجتماعي

إعالنات الجرائد

بطاقات الدعوة

خدمة الرسائل القصيرة

Website & Online
Registration

EDM

Flyers

Radio Ads

PR

رسائل البريد اإللكتروني

توزيع المنشورات

دعايات الراديو

العالقات العامة

الحملة اإلعالنية
تقوم شركة الحارثي للمعارض باطالق الحمالت اإلعالمية واستخدام الوسائط المناسبة
،للوصول إلى أعلى نسبة من الجمهور المستهدف وإعالمهم عن معارضها المقامة
 وفتح،ودعوتهم للحضور مع الحرص على استخدام الرسالة المناسبة الموجهة إلى الزوار
.آفاق جديدة لعرض أحدث منتجات وخدمات العارضين
, تقام هذه الحمالت االعالمية،كل معرض يتم تنظيمه من قبل شركة الحارثي للمعارض
 نقوم بعمل دراسات وتحاليل لمعرفة وتحسين مستوى،ومن خالل تجاربنا لكل معرض
أداء التواصل ومعرفة أي الوسائط األكثر فعالية حتى نتمكن من نشر الوعي عن معارضنا
.وتغطية أحداث المعرض أول بأول للجميع
11
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Outdoor - Billboards
لوحات دعائية

صفحة االنترنت للمعرض
والتسجيل من خالله

SBIE 2018
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MEDIA COVERAGE
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EXHIBITION PROFILE

Construction
Machinery

Building
Building Materials & Hardware

Access Platforms

Climate Control

Bull Dozers

Construction Equipment & Tools

Cement Mixers
Cherry Pickers

Electricity & Lighting

Compressors
Communication & Navigation
System
Concrete Pumps

Marble, Granite & Stone Technology

Crawler Cranes

Environmental Conservation
Safety, Security & Fire Prevention
Water Technology
Waste Management

Crushers
Excavators
Fork Lifts
Front Shovels
Grabs
Graders
Material Handling Equipment
Mobile Cranes
Piling Rigs
Rollers
Skid Steers
Tower Cranes

Interiors
Hotels & Leisure
Office Environment
Shopping Malls & Restaurants
The Home

EXHIBITION PROFILE
Refrigeration
Refrigeration Systems And Equipment
Ventilation Systems And Equipment
Assembly Supplies For Refrigeration And Air Conditioning
Tools And Equipment For Refrigeration And Air Conditioning
Power & Renewable Energy
Access and lifting equipment
Air conditioning, ventilation systems and components
Building Automation, Controls & Facility
Management Products
Ducting systems and machinery
Energy-Saving/Renewable Energy Equipment
Heating Pumps, heat Exchangers, and Equipment
Heating Systems and Equipment
HVAC Industry Services
IAQ Products (Filters, Humidifiers, etc.)
Installation Tools & Equipment
Insulation products
Measuring Technology
Plumbing Products and technologies
Power Generation
Radiant Heating & Hydronic Systems, Plumbing products
Refrigeration Systems and Equipment
Software
Solar Cooling
Specialized Climate Control Systems
Valves, Pumps, Pipes and fittings, and components
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Glass
Suppliers of equipment, services and technology
associated with the manufacture and conversion of
glass and aluminium
Manufacturers, fabricators and installers of glass across
residential and commercial sectors
Manufacturers and converters of aluminium products
and services, typically related to any glass applications
found in the building and construction field
Manufacturers, fabricators and installers of aluminium;
manufacturers, distributors and installers of all
automotive glass

SBIE 2018
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EXHIBITION PROFILE
Wood
Adhesive Manufacturers & Traders
CNC Routing machine
Doors & Windows Manufacturing Devices
& Equipment
Doors & Windows Production Materials
Dust extraction equipment
Fittings & Accessories
Joinery machinery, Machineries for the
furniture industry
Kiln drying & Related timber technologies
Manufacturers of upholstered products
Machinery & lines for finishing
Presses, Clamps, Gluing & Finger
jointing equipment
Saw milling equipment, Accessories &
Tools
Wood Products: Laminates, Veneers,
Plywood, Particle board, MDF, Engineered
wood, Molded plywood, Panel products,
Wood composites, Sawn Timber
Wood treatment equipment & boilers
Wood-based panels & Veneered Products
Woodworking machinery plant &
accessories for production of sawn
timber, Veneer, article board, MDF, OSB,
LVL, Plywood & Panels
Woodworking materials & consumables:
Edge banding materials, Adhesives,
Lacquers, Polishes, Finishes, Sanding
paper, Sanding materials, Abrasives,
Coatings etc.
Woodworking Tools
19
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The Home
Salons/Lounges Bedrooms
Soft Furnishings
Dining Rooms
Kitchens
Bathrooms
Home Electronics
Lighting & Electrics
Climate Control
Gardens/Patios
Children’s Furniture
Swimming Pools/Jacuzzis
Antiques & Objet D’art
Wall & Floor Coverings

Business
Environment
Receptions
Offices & Work Stations
Board Rooms
Function Rooms
Toilets & Canteens
Lighting & Electrics
Climate Control
Safety, Security & Fire Prevention
Wall & Floor Coverings

Hotels & Leisure
Receptions & Front of House
Guest Bedrooms & Suites
Soft Furnishings
Restaurants/Coffee Shops
Indoor Public Areas
Function Rooms
In-house Shops/Boutiques
Lighting & Electrics
Climate Control
Beauty Salons/Spas
Gymnasiums/Saunas
Outdoor Leisure/Sports Areas
Safety, Security & Fire Prevention
Wall & Floor Coverings
SBIE 2018
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EXHIBITOR SURVEY 2017

Exhibiting at the next edition

Yes

No

Possibly

Achieving Purpose

Totally

Partially

Securing Orders

Not at All

Aggregate result for all Exhibitors
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Yes

No

Rating
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JEDDAH CENTRE
FOR FORUMS &
EVENTS

EXHIBITION FLOOR PLAN

مركز جدة

مخطط المعرض

للمنتديات
والفعاليات

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.
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.

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
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US$ 145
SR 545

إجراءات المشاركة
 وكذلك تحديد إذا،يرجى تحديد المساحة المطلوبة للمشاركة بالمتر المربع
كان المطلوب مساحه فقط أو جناح مجهز
سيتم تحديد موقع الجناح بواسطة المنظم على أساس الحجم و في بعض
.أو على أساس المشاركات الدولية/الحاالت على أساس قسم المنتج و
.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

رسوم اإلشتراك
 دوالر395
 ريال1,480

المساحات الداخلية

 دوالر445
 ريال1,670

2جناح مجهز م

 دوالر145
 ريال545

المساحات الخارجية

2مساحة فقط م

2مساحة فقط م

SBIE 2018
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Shell Scheme

الجناح المجهز

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:

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

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

Option A: 9 m2
US$ 4,200 | SR 15,750

• Fascia board bearing your company name and stand no.

إسم الشركة ورقم الجناح

•

فرش األرضية

•

)2 م3  كشافات إضاءة (كشاف لكل3

•

)60hz  فولت تردد220/110( مخرج كهرباء واحد

•

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

Stand Packages

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,

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

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

1 low coffee table, 2 counters, 3 shelf units

لمزيد من المعلومات عن تجهيزات األجنحة يرجى
: مراجعة كتيب العارضين على الموقع

•
www.acexpos.com

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.
25
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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

 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.

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 220/110v - 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

مكبرات صوت
مطعم
مسجد
أنظمة صوتية
اإلسعافات األولية
هواتف عمومية
خدمات المواصالت

•
•
•
•
•
•
•

 هي المساحة الكلية للمركز2 م40,000

•

مع سهولة الدخول والخروج إلى الطرق

•

بالكامل
مساحات للتحميل والتخزين
هيرتز60  فولت تردد220/110 تيار كهربائى
مركز أعمال بكامل التجهيزات
مواقف سيارات كبيرة ومضاءة للزوار
والعارضين و كبار الشخصيات

 ويقارب،تعد جدة أكثر مدن المملكة ازدهارا

مركز جدة للمنتديات و الفعاليات

بكونها المركز الرئيسي للكثير من الشركات

•
•
•
•

عدد سكانها الخمسة مليون نسمة وتتميز
الكبرى فى المملكة باإلضافة إلى أنها مركز

يقدم مركز جدة للمنتديات والفعاليات
التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة كافة

الرئيسية
 مكيفة ومجهزة2 م10,000 قاعة بمساحة

الموقع الرئيسي

 حيث تم،الخدمات بأعلى المعايير الدولية
.إنشاؤه وتطويره لتنظيم مختلف الفعاليات
يقع هذا المركز الحديث على بعد دقائق من

.اقتصادي عالمي حيوي
كما تضم أضخم ميناء بحري فى العالم
العربي وتحتضن المطار الدولي األكثر انشغاال
.وحركة فى الشرق األوسط

وسط مدينة جدة الذي يضم مراكز األعمال

وتعد أيضا مركز المملكة التجاري والترفيهي

والبنوك والقطاعات الحكومية ومراكز التسوق

والنقطة الرئيسية فى المنطقة الغربية التى

.والفنادق الكبرى

يقطنها أكثر من نصف سكان المملكة
 وتضم.الحادي والثالثون مليون نسمة
المنطقة كذلك المدينتين المقدستين مكة
المكرمة والمدينة المنورة بجانب كل من
.الطائف وينبع
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Recommended Hotel

Affiliations
Member

info@ramadacontinentaljed.com

Association of
Event Organisers

Recommended Freight Forwarders
Founding Member

info@overseass.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.
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