15-28/8/1439 / 01-14/5/2018
مركـــز جـــــدة للمنتـــديات والفعـــــاليات

Jeddah Center for Forums & Events

AlSalamu Alaikum

.. السالم نايكم

Jeddah Chamber has pleasure to invite you to participate in National Consumer Industries Exhibition- during on 15 28/08/1439 , 01 – 14/5/2018 at Jeddah Centre for Forums and
Events.
Consmix is the sole opportunity and unique experience that
brings you together with thousands of consumers under one roof
at the highest consumption seasons to achieve several goals:

يسنر رنرفننة جندة دنننوتنكنم لنانمنانناركنة بنمننعنرض ال نننناننات الننو نننيننة
 الى5 هـ الموافق5341  شعبان82  الي51 واالستهالكية خالل الفترة م
. م بمركز جدة لامنتديات والفعاليات8152  مايو53
( كونسمكس) هو الفرصة الوحيدة والتجربة الفريدة التي ستجمعكم باآلالف
م المستهاكي تحت سقف واحد في اناى المواسم استهالكا لتحقيق حزمة
ـ: م االهداف
* الترويج لكل منتجاتكم في آن واحد

* Promote all your products at the same time
* Launch a new product
* Win new customers and collect information
* Satisfy your existing customers and sustain links with them
* Accelerate your sales
The previous session of the exhibition has achieved an outstanding success by attracting 120,000 visitors. Thanks to the diversity of exhibits, matchless offers and excellent display made by
participants .
To consolidate this success and bring it further by attracting
more major national companies and factories, we look forward
to seeing your esteemed company at the current session.
Thanks for your cooperation

Objectives :

* االنالن ن أحد منتجاتكم الجديدة
* كسب نمالء جدد وجمع معاومات دقيقة ن منافسيكم
* إرضاء نمالئكم الحاليي والمستديمي وربطهم بك
* تسريع معدالت بيعكم وتنميتها
حققت الدورة السابقة لامعرض نجاحا فاق التوقعات باجتذابها
 الف زائر وذلك بفضل تنوع المعروضات والعروض581 لحوالي
. المتميزة لعدد م الاركات التي ابدنت في اخراج مااركاتها
تعزيزا لهذا النجاح ورربة في االنتقال ب الى مستويات ارفع بمااركة ندد
 فإننا نتطاع ألن تكون، اكبر م كبريات الاركات والم انع الو نية
. شركتكم ضم المااركي في الدورة الحالية لامعرض
شاكري تعاونكم

: األهــداف

• To consecrate the competitiveness of the national industries
& products and preserve their market share.

• تعزيز القدرات التنننافسنينة لنان ننناننات والنمنننتنجنات النو نننينة
. ها في األسواق
والمحافظة ناى ح

• To unveil the new products, and to keep them at the top of
consumer options list

• تعريف المستهاك بال نانات السعودية النجنديندة وتنمنكنيننن من
الوقوف ناى مزاياها ومواصفتها وجعاها دوما ً خياره األول

• To enable the consumer to acquire his needs at competitive
rates through the direct offers made by the Saudi factories

• تمكي المستهاك م الح ول ناى احتياجات م الساع بنسسنعنار
. تنافسية م خالل العروض التي تقدمها الم انع الو نية

Exhibits :
Foodstuffs, Home Appliances , Plastic & Metal Products Textiles and Garments , Carpet & Furniture & Decoration, Perfumes & Cosmetics , Gifts & Accessories Cleaning Tools &
Detergents, Etc.

: المعروضــــات
 المنتجات البالستيكية،  األجهزة المنزلية، المواد الغذائية
،  السجاد واالثاث والديكور،  المالبس والمنسوجات، والمعدنية
 مواد،  الهدايا واالكسسوارات، العطور ومستحضرات التجميل
....  الخ، ومعدات النظافة والمنظفات

Last Session

الدورة السابقة
هـ5342  شعبان81—53 : الموند

Date : 11-26 /5/2017
Venue: Jeddah Centre for Forums and
Events

No. of Exhibitors: 66 companies/factories
No. of Visitors: 120.000 visitors approximately

 مركز جدة لامنتديات والفعاليات: المكان
 شركة وم نع66 : ندد العارضي
 زائر تقريبا581.111 : ندد الزوار
 تقريبا2111 : العدد اليومي لازوار

Daily Flow : 8000 visitors approximately

 نوائل: بيعة الزوار

Nature of visitors: families

 متنوع: الفئات العمرية

Age groups: Various

Thanks to Session Supporters

Don’t miss out

.. Meet face to face with

more than 100.000 visitor of different Categories

Organizers

For booking or further info pls call
Usama Musharaf

شكــرا لداعمـــي الـــدورة

 زائنر من511.111  لاللتقاء بـن.. ال تفوت الفرصة
مختاف الفئات

المنظمون

للحجز أو االستفسار يرجى االتصال
أسامة مشرف

Tel: )012( 6685656

)158( 6621616 : تايفون

Mob: 0596047767

1116130060 : جــوال

Email: usama@consmix.com
Ghalya Bamarhool
Tel : )012( 668 5656

usama@consmix.com : بريد الكتروني

Mob : 0571052274
Email: ghalya@consmix.com

1105118803 : جوال

غالية بامرحول
)158( 6621616 : تايفون
ghalya@consmix.com : بريد الكتروني

الرعـــايات

Sponsorships

Awards
Free Exhibiting Space
News Paper Ads
Name & Logo on )8( Adverts. Size ½ & ¼
Page on official event News Paper.
Printable’ s
Name & Logo on 200000 Flayer-A5 size
Exhibition Catalogue Adverts.
Editorial in Exhibition Catalogue
Online Promotion
Name and Logo on Exhibition Website
Name and Logo in Social Media
)Facebook/Twitter/ Instagram(
Live broadcasting for stand activities on
Snap Chat
Special coverage for Sponsor’s
Participation in Social Media
Onsite Signage
Name & logo on Exhibition Hall Entrance
Signage
Inside Banner size )1.5mx 2m(
Roll Up Stand in the Event Entrance
Name & Logo on Venue’s Uni-pole size
10Mx3M )D/S(
Name & Logo on 20 Flags at Venue
Fence , size ½ mX2.5m
Others
Free Copies of the Exhibition Catalog
Recognition Trophy
Fees

Platinum
Sponsor
96sqm

•

Gold
Sponsors
84sqm

Silver
Sponsors
72 sqm

•

•

•

First page
2p

Back cover
1p

•
Any page
½p

•

•

•

•

•

•

5
times

3
times

2
Times

5

3

2

•

•

•

3

2

1

3

2

1

•

•

•

•

•

•

50

25

15

L

M

S

175.000 SR

150.000 SR

100.000 SR

المميزات
مساحة العرض المجانية
اعالنات الصحف
) إنالنات مقاس ½ صفحة2( االسم والاعار ناى
 صفحة بالجريدة الرسمية لامعرض3/5
المطبوعات
A5  ألف فالير مقاس811 االسم والاعار ناى
انالنات دليل المعرض
صفحة تحريرية بدليل المعرض
االعالن االلكتروني
االسم والاعار في موقع المعرض ناى الابكة
/االسم والاعار بمواقع التواصل االجتماني (فيس بوك
) انستغرام/تويتر
بث مباشر ألناطة المن ة ناى اسناب شات
التنوي وإبراز مااركة الراني لامعرض في مواقع
التواصل االجتماني
االعالن بموقع المعرض
االسم والاعار في مدخل المعرض
 متر8 ×م5.1 بنر داخل ال الة مقاس
رول آب استاند بالمدخل الرئيسي لامعرض
االسم والاعار باوحة المعرض الخارجية مقاس
) م (وجهي4×م51
 أنالم ناى سور مركز المعرض81 االسم والاعار ب
م8.1×مقاس ½ م
اخرى
انداد مجانية م دليل المعرض
درع تقديري
الرسوم

االفضاية في اظهار الاعار ستكون حسب باقة الرناية
Priority of featuring logo is adjusted by sponsorship Package





Increases Brand Awareness
Promotes a Positive Image
Captures a Wider Demographic
Allows Direct Customer and
Market Interaction

تجهيزات المنصات العادية

Shell Scheme
Each 12m2 will be equipped with, partitions, carpet
counter, 3 shelves, 1 chair, Electricity , fascia.

،  أرفف4 ،  كرسي5 ،  موكيت، ) ناى بارتيا8م58( تحتوي كل
 لوحة اسمية،  اإلنارة، كاونتر

Storage

المستودعات
تتوفر لامساحات الكبيرة فقط

Available for big space only

الخدمات

Services
Without any liability, Organizers
recommend the below contractors
Special Stand Design:
Ideal Expo. Est. :
Tel: 1114654880
Email: idealexpo@mail.com

دون ادننني مسننئننولننيننة يننوصنني
المنظمون بمقاولي الخدمات ادناه

: تجهيزات المنصات الخاصة
المؤسسة المثالية المتميزة
1114654880 : تايفون
idealexpo@mail.com : بريد الكتروني

Modern Line
Tel: 1111616566
Email: a.altabbaa@modernline.com.sa
www.modernline.com.sa

مودرن الين
1111616566 : تايفون
a.altabbaa@modernline.com.sa : بريد الكتروني

Giveaways , Graphics & Arts Works:

: الهدايا والتصاميم واالعمال الفنية

Tel: 0543750282
Email: mohamed.alzaid@yahoo.com

Promoters & Staff Resourcing :
Seli Creativity
Tel : 0582630600
E-mail : sally.alruby@selicreativity.com

* New : Exhibition Catalog :
Basic exhibitor information and logo will be freely published
in the Exhibition Catalog. , which also offers special advertising rates

1134011828 : تايفون
mohamed.alzaid@yahoo.com : بريد الكتروني

خدمات الترويج والتوظيف
سياي كريتفتي
0582630600 : تايفون
sally.alruby@selicreativity.com : بريد الكتروني
:  دليــل المعـــرض:

* جديد

ستنار المعاومات األولية لاجهات المااركة في المعرض بدليل المعرض
وتتوفر ايضا فرص انالنية بسسعار رمزية

•

Full page 1500 SR

 لاير5111 صفحة كاماة

•

•

Half page 750 SR

 لاير011 ن ف صفحة

•

•

The first cover inside in 2000 SR

 لاير8111 ظهر الغالف االول

•

•

First page 3000 SR

 لاير4111 ال فحة االولى

•

•

Last Cover Inside 2000 SR

 لاير8111 بط الغالف االخير

•

•

last cover backside 3000 SR

 لاير4111 ظهر الغالف األخير

•

المخطط واستمارة حجز
Floor Plan & Booking Form

سعر المتر المربع

800 SAR

معلومات مقدم الطلب

Price Per sqm
Applicant Info

اسم الاركة Company Name ...............................................................................................................................................................
اسم المسئول Contact Person .................................................................................................................................................................
التايفون Tel ..........................................................................................................................................................................................
الجوال Mobile .......................................................................................... .............................................................................................
بريد الكتروني Email ...............................................................................................................................................................................

Important

هــــــــــــــــــام
• أفضاية حجز المواقع المميزة  ،حسب أولوية ورود ابات الحجز.
• ال يمك إلغاء الحجز المطاوب بموجب هذه االستمارة بعد تاريخ 14/3/8152
• بموجب هذا النموذج  ،تاتزم الجهة الراربة بالمااركة بسداد كامل قيمة الرسوم
التي تستحق وفق الفاتورة الرسمية لهذا الغرض.

نررب في المااركة بمعرض ال نانات الو نية واالستهالكية خالل الفترة
5341 /2/ 82 - 51هـ بمركز جدة لامنتديات والفعاليات الرجاء التسكيد
وارسال الفاتورة
8

المن ة رقم ........................المساحة  ..................................متر

• Stands booking will be According to priority of booking
requests
• No stand bookings according to this Form will be accepted beyond 03/4/2018.
• By this Form , Participants are committed to settle total
due Fees according to official Invoice.

We are interested in participation at the National Consumer Industries Exhibition on 01-14/5/2018 at Jeddah Center for Forums & Events Pls confirm and send
invoice
Stand No ……………Space …………….……… M2

التوقيع ............................ختم ..........................................

Signature …………………Stamp …………………..

التاريخ .................................................................................

Date …………………………………………………..

