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يساهم عظيما  هدفا  بها  تحقق  متكاملة  منظومة  لخلق  ا%عمال  رجال  و  الخاصة  و  الحكومية  القطاعات  جميع   اتحدت 
على معتمدين  ليصبحوا  تدريبهم  و  ا%عمال,  ريادة  ثقافة  نشر  خالل  من  ذلك  و  للوطن,  مهم  اقتصادي  رافد  بناء   في 

أنفسهم و ليحققوا عائدا ماديا, و من هذا المطلق تولدت فكرة معرض منتجون

جهات حكومية – جهات داعمة – جهات تمويلية – رجال ا%عمال – شركات و مؤسسات القطاع الخاص – جمعيات خيرية



جديدة نجاح  لقصة  طريقا  يرسم  ان  السابقة  بنسخه  المعرض  استطاع 
و الذي حقق العديد من النجاحات و العوائد



خدماتهن. و  المنزلية  منتجاتهن  أفضل  عرض  و  للمشاركة  مستثمرة   650 من  اكثر  إقبال 
سجل معرض منتجون في نسخته السابقة ما يقارب 250,000 زائر على مدى 9 أيام.

سعودي. ريال  ماليين  بعشرة  الثالثة  نسخته  في  منتجون  لمعرض  اsجمالية  المبيعات  قدرت 
قام بنك التسليف باعتماد 48 قرض بشكل مبدئي من خالل المعرض.

المشاركة ا%سر 

عدد زوار المعرض



بالمملكة.. استهالكي  معرض  أكبر 

توجيه و إرشاد
المختصين و  الخبراء  من  استشارات 

دورات تدريبية و ورش عمل
عالية مالية  عائدات 

المختصة الجهات  من  تمويل 
عمالئهن قاعدة  توسيع  و   vإعالمي للظهور  فرصة 

المنزلية االستثمارات  لتطوير  مالئمة  عمل  بيئة  خلق 

ا%وسط الشرق  مستوى  على  تجمع  أكبر  منتجون  معرض   يعتبر 
بمنحهم ذلك  و  أسرهن,  و  المنزل  من  المستثمرات  دعم   يتبنى 
تقوم المعرض  بالمملكة.  استهالكي  معرض  أكبر  في   مساحات 
الرياض بمركز  ممثلة  بالرياض  الصناعية  التجارية  الغرفة   بتنظيمه 

المتوسطة و  الصغيرة  ا%عمال  .لتنمية 



الرئيسية التصنيفات 
منتجات و خدمات تلبي كافة إحتياجات استثمارات تقدر بالماليين, و طاقات و مهارات نسائية سعودية شابة, 

السعودية السوق 
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