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عن المعرض

يهــدف معــرض رمضانيــات إلــى جمــع المنشــآت التــي لهــا عالقــة بمــا يخــص تجهيــزات شــهر رمضــان 
المبــارك والعيــد حيــث ســيكون متنــوع و يحتــوي علــى مــا تحتاجــه األســرة فــي الشــهر الفضيــل مــن 
مأكــوالت و أوانــي و ديكــورات و ألبســة. بحيــث يتيــح الفرصــة للتجــار بعــرض منتجاتهــم للبيــع المباشــر، 

و يســّهل علــى المســتهلك الوصــول لــكل مــا يســتلزمه مــن تجهيــزات فــي مــكان واحــد.
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المنظمون

خبــراء المعــارض والمؤتمــرات تســعى أن تكون من أكثر المنشــآت 
فاعليــة فــي مجــال تنظيــم المعارض والمؤتمــرات داخل المملكة 
العربيــة الســعودية. وذلــك مــن خــالل إقامــة وتجهيــز وتطويــر 
المعــارض والمؤتمــرات بشــكل دوري ممــا يضيــف علــى مدينــة 
المتعــة والعائــد  الثقافــي وأجــواء  اإلثــراء  مــن  الريــاض مزيــدًا 
مــن  فريــق  والمؤتمــرات  المعــارض  خبــراء  تمتلــك  االقتصــادي. 
العامليــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي مجــال تنظيــم المعــارض 
والمؤتمــرات. تتطلــع مــن خــالل فريــق عملهــا المتخصــص الــى 
بنــاء عالقــات دائمــة مــع عمالئهــا مبنيــة علــى الثقــة والمنفعــة 
المتبادلــة وبمــا يتوافــق مــع خطــة المملكــة العربيــة الســعودية 
االقتصاديــة  المصالــح  تخــدم  ترفيهيــة  أجــواء  إليجــاد   2030

واالجتماعيــة.
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مميزات 
المعرض

1

2

34

5

6

7 8
يقع المعرض في موقع 
استراتيجي على طريق 
الملك عبدالعزيز تقاطع 

 طريق الملك عبدالله 

مكان المعرض داخل أسواق 
مركزية يعطيه الميزة 

لوجوده بين المتسوقين 
مما يثري الكثافة العددية

يمثل معرض رمضانيات البيئة 
المناسبة لتجمع العالمات 

التجارية المحلية من كل تخصص

منصة ممتازة ألصحاب المشاريع 
 المتوسطة و الصغيرة إلطالق

و عرض عالمتهم التجارية 
 الخاصة و أفكارهم الجديدة

و التسويق لها

تنوع المنتجات المعروضة 
مما يجذب الزوار للتجهيز من 

مكان واحد

كون البضائع مختصة باألجواء 
الرمضانية من مالبس

و أواني و أطعمة و بخور
و عطور و ديكور و أثاث و زينة

توقيت المعرض لمدة 21 يوم 
خالل شهر رمضان المبارك

اعالن المؤثرين من 
المشاهير يؤدي الى 

االنتشار الواسع لمنتجات 
المشاركين 
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مميزات 
المشاركة

التعريف بالعالمة 
التجارية في هذه 
 المنصة المتنوعة

 و المتكاملة
و تعزيزها أمام 
الزوار حيث أنها 
وجهة الجميع 
للتجهيز لشهر 
 رمضان المبارك
و لعيد الفطر

االطالع على كل 
ما هو جديد في 

السوق يتيح 
الفرصة للمنافسة 

 و التطور
و فتح آفاق عمل 

مستقبلية

أحد أهم الفرص 
التجارية إلطالق 

منتجاتك الجديدة 
واالعالن عنها 

لعمالئك السابقين 
والمحتملين في 
واحدة من أكبر 

المعارض بمدينة 
الرياض

يعتبر معرض 
رمضانيات من أعلى 

المصادر فعالية 
لتحقيق عائد ربحي 

من خالل البيع 
المباشر لمدة 

طويلة مما يرفع 
 نسبة الفائدة

و اكتساب عمالء 
جدد
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المشاركين و الفئات 
المستهدفة

قطاعات 
األغذية

العود 
والعطور

األزياء 
والمصممين

المجوهرات 
واالكسسوارات

األثاث 
المنزلي 
والديكور

األجهزة 
المنزلية 

وااللكترونية

المراكز الطبية 
والتجميلية 

واللياقة البدنية
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الخطة 
اإلعالنية

االعالن عبر عدد 
من المؤثرين في 
مواقع التواصل 

االجتماعي 

اإلعالن من خالل 
رسائل البريد 

اإللكتروني و رسائل 
الجوال النصية 

اإلعالن عبر الصحف 
اإللكترونية 
والورقية 

اإلعالن عبر وسائل 
التواصل االجتماعي 
) انستجرام – سناب شات 

– تويتر – فيس بوك( 

 اإلعالن عبر المطبوعات
) بروشورات – دعوات رسمية(



8

خريطة المعرض
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المساحة المخصصة للجناح

الراعي الرسمي: 70 متر
الراعي البالتيني: 50 متر

التسويق

التعريف بالشركة 
من خالل الدعايات 
الترويجية للمعرض

الشعار

 إضافة الشعار في
)بطاقات الدعوة، اللوح التعريفية، 

اإلعالنية، البروشورات(

الموقع االلكتروني

عرض شعار الراعي في 
الموقع االلكتروني

قنوات التواصل 
االجتماعي

النشر في جميع قنوات 
التواصل االجتماعي

الرعاة

الراعي البالتيني الراعي الرسمي
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المساحة المخصصة للجناح

الراعي الذهبي: 32 متر
الراعي الفضي: 20 متر

التسويق

التعريف بالشركة 
من خالل الدعايات 
الترويجية للمعرض

الموقع االلكتروني

عرض شعار الراعي في 
الموقع االلكتروني

قنوات التواصل 
االجتماعي

النشر في جميع قنوات 
التواصل االجتماعي

الراعي الفضي الراعي الذهبي

الرعاة

الشعار

 إضافة الشعار في
)بطاقات الدعوة، اللوح التعريفية، 

اإلعالنية، البروشورات(
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 12 مايو – 1 يونيو
7 رمضان – 27 رمضان

من الساعة 1:30م - 5:30م
من الساعة 9:30م - 2ص
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