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 Saudi Digitalation in 2018
الرقمنة السعودية في عام 2018
 Saudi Digitalation in 2018

النمو الرقمي السنوي
فــي   2018 إلــى   2017 مــن  التغيــر 

اإلحصــاء: مؤشــرات 

Annual Digital Growth
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+

+

+

+



منظومة واحدة في تنمية 
الخدمات وتبادل الخبرات 

 لنمــو االقتصــاد الرقمــي الســريع في الســعودية 
ً
نظــرا

تعــد التجــارة االلكترونيــة هــي الرائدة لمختلــف الجهات 

والمنشــأت الحكوميــة والخاصــة الكبيــرة والصغيــرة 

,ويعــد تواجــد وزارة االتصــاالت وحرصهــا علــى رحلــة 

التحــول الرقمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

 
ً
ودورهــا الكبيــر والفعــال فــي ذلــك منــذ زمــن أساســا

ــة التقنيــة , لمواكب

ــي 5  ــة ف ــارة اإللكتروني ــس التج ــد تأســيس مجل ويع

 
ً
ذو القعــدة 1439 والتابــع لــوزارة التجــارة مســاهما

االلكترونيــة  التجــارة  وتحفيــز  تنميــة  فــي   
ً
رئيســيا

ــام العالمــي للتســوق  ــة االهتم ــى مواكب  عل
ً

ــة ودالل

قطاعاتهــا  بكافــة  اإللكترونيــة  والتجــارة  الرقمــي 

وتنظيمهــا  سياســتها  وأهميــة 

One system in the development of 
services & exchange of experiences

Due to the rapid growth of the digital economy 

in Saudi Arabia, e-commerce is the pioneer of 

various governmental and private entities. The 

presence of the Ministry of Communications 

and its keenness on the digital transformation 

journey in the Kingdom of Saudi Arabia and its 

significant and effective role for a long time, The 

establishment of the e-commerce council on 5 

Dhu al-Qa›da 1439 which belongs to the Ministry 

of Commerce is a major contributor to the 

development and stimulation of e-commerce 

and an indication of keeping abreast of the global 

attention to digital shopping and e-commerce in 

all sectors and the importance of its policy and 

organization

مواكبــة منا لرؤية 2030 

نســاهم بإطــاق المعرض والمؤتمر

 الدولــي الثالــث للتجــارة اإللكترونية والمدن 

الذكيــة بحقبته الثالثــة ليكون العالم 

الرقمــي بيــن يديك لتبــادل الخدمات والخبرات 

ولتقديــم االستشــارات والحلول لتطوير األداء 

خــال منصــة واحدة تجمــع أنجح المفاهيم 

واألســاليب المتبعه في أكبر المنشــأت 

بأســتخدام مختلــف تقنية المعلومات 

واالتصــاالت المتطورة .

In keeping with our vision
of 2030, we are launching the

3rd International Exhibition & conference 
of the of E-Commerce World and Smart Cities

in its second era to put the world between 
your hands to exchange services and expertise 
and to provide advice and solutions to develop 
performance in a single platform combines the 

most successful concepts and
methods used in the largest firms

using the various advanced
information and communication

technology.



جمــع كل الخبــرات واإلمكانيــات تحــت ســقف واحــد 
فــي حــدث ســنوي متجــدد وفــق الحقائــق واألرقــام 

االقتصادية.

Gathering all the expertise and possibilities 
under one roof in a renewed annual event 
according to the facts and economic 
figures.

أســاليب  بخصــوص  المســتهلكين  تطويــر وعــي 
ــة الســليمة وحقوقهــم فيهــا  التجــارة اإللكتروني

.
ً
والجهــات الموثــوق الشــراء منهــا إلكترونيــا

developing consumer awareness about 
the methods of e-commerce sound and 
their rights and trusted parties to buy 
them electronically.

إتاحــة الفرصــة للمتاجر المرخصــة أن تعرض خدماتها 
فــي مــكان واحــد وفي جو تنافســي.

Allowing licensed shops to offer their 

services in one place and in a competitive 
environment.

رؤية عالم التجارة اإللكترونية

Vision of e-commercing 
world



المســاهمة فــي دعــم وتحفيــز أصحــاب المشــاريع 
المجــاالت  علــى  واالطــاع  للتقنيــة  المواكبــة 

المتنوعــة.

Participating in supporting and motivating 
entrepreneurs to keep abreast of technology 
and knowledge of various fields.

إشــعال شــرارة التحــوالت فــي أعمــال التجــارة فــي 
ــة 2030 المملكــه بمــا يتفــق مــع رؤي

Igniting spark transformations in the business 
of commerce in the Kingdom consistent with 

Vision 2030

ــز األعمــال  ــول لدعــم وتحفي ــم اإلجــراءت والحل تقدي
التجاريــة االساســية المواكبــة للتجــارة اإللكترونيــة 
لجعــل المجــال وفــق تشــريعات وسياســات آمنــة 

ــة . ومنظم

Providing procedures and solutions to support 
and stimulate the basic business, keeping 
pace with electronic commerce to make the 
field in accordance with the legislation and 
policies safe and organized.

رسالة المعرض

Message of exhibition



أهداف التجارة اإللكترونية
e-Commercing Goals

مواكبة العالم في
 سرعة النمو والتطورات 

الغير تقليدية 

 Keeping pace with the
 world in rapid growth
 and unconventional

developments

تخفيض تكاليف الشركات 
والمنشأت لتقليصها للعمالة 

ولمصاريف الصيانة واإلدارة ,كما 
تمنحها أبعاًدا عالمية 

Reduce the costs of 
companies and firms 
to reduce labor costs, 

maintenance expenses and 
management, and give
them global dimensions

توسع الخيارات 
وتنوع الفئات 

المستهدفة بمختلف 
المجاالت .

 Expanding options
 and diversity of
 target groups in

.various fields

رفع الصادرات 
االقتصادية الغير 

نفطية .

 Raising non-oil 
economic exports

طي المسافات ومحو 
الحدود وتوفير للوقت 

والجهد.

Collapse distances, 
erase borders and 

save time and 
effort

تنويع مصادر 
الدخل وخلق فرصا 

اقتصادية واعدة تستفيد 
منها كل شرائح المجتمع .

 Diversify sources of
 income and create

 promising economic
 opportunities for all

.social sectors



مليــون   30.26 اإلنترنــت  مســتخدمي  عــدد 
مســتخدم فــي إحصائيــات االنترنــت العالميــة

13.7 مليار دوالر حجم سوق التجارة اإللكترونية 
فــي العالــم العربي في عام 2020

The number of Internet users is 30.26 
million users in the global internet 
statistics

13.7  billion dollar in e-commerce market 
in the Arab world in 2020

مــن المتوقــع فــي عــام 2019 ســترتفع قيمــة 
اإليــرادات مــن التجــارة االلكترونيــة بنســبة %40 .

 134 مليــار دوالر حجــم التجــارة اإللكترونية الذي 
تتوقعــه بيفــورت االمريكيه  »عام 2020«

29.4% مــن االشــخاص يحملــون بطاقــة االئتمــان 
و74% مــن يقومــوا بإجــراء المعامات عبر اإلنترنت.

 apple تنــوع  وســائل الدفــع االلكترونــي مثــل
ــادة  pay–master card ممــا يســاهم فــي زي

قيمــة التجــارة اإللكترونيــة.

Revenue from electronic commerce is 
expected to increase by %40.

134 Billion dollar E-commerce Expected 
by US BEFORE «2020«

%29.4 of people have a credit card and 
%74 do online transactions.

The variety of electronic payment 
methods such as apple pay-master 
card, which contributes to increasing 
the value of electronic commerce.

معلومات اقتصادية عن التجارة االلكترونية
Economic information on e-commerce



المدن الذكيه

Smart Cities

ــة الســعودية   لمــا شــهدته المملكــة العربي
ً
نظــرا

مــن  تغييــرات تاريخيــة جذريــة غيــر تقليديــة بكافــة 
وقــد   2030 رؤيــة  أهــداف  لتحقيــق  القطاعــات  
 هائــا علــى الحيــاة 

ً
أحدثــت هــذه التغيــرات أثــرا

ــة الســعودية ومــن أهمهــا: ــة والثقافي االجتماعي
المــدن الذكيــة )إحــدى برامــج  التحــول الوطنــي 

 )2030 التطويريــة  المملكــة  ورؤيــة   2020

In view of the unprecedented changes 
in the Kingdom of Saudi Arabia that are  
historical and not traditional in all sectors 
to achieve the objectives of Vision 2030, 
these changes have had a huge impact 
on the social and cultural life of Saudi 
Arabia, Smart Cities is one of the national 
transformation programs 2020 and Vision 
2030.

الرؤية:

vision:

ــا  ذاتيًّ مكتفيــة  عمرانيــة  بيئــات  و  وطنيــة  مــدن 
عالميــة. بمواصفــات 

National cities and self-sufficient urban 
environments with international standards.



الرسالة:

Message:

فــي  التميــز  ممارســات  علــى  الضــوء  تســليط 
صياغــة مســتقبل الخدمــات الذكيــة و  تشــجيع 
ــك لارتقــاء  المؤّسســات الحكوميــة والخاصــة وذل
بمســتوى المعلومــات ونشــر ثقافــة التعامــات 
أرقــى  وفــق  الذكيــة  اإللكترونيــة  والمعرفــة 

العالميــة المعاييــر 
ــر مــن  ــك المــدن الســعودية الكثي  لمــا تمتل

ً
ونظــرا

المقومــات التــي تؤهلهــا بــأن تصبــح مــن المــدن 
بنيــة  لديهــا  توجــد  حيــث  العالــم،  فــي  الذكيــة 
تحتيــة ومقومــات طبيعيــة جيــدة واقتصــاد قــوي 
ــى  ــى أن تتحــول إل ــب المــدن تســاعدها إل فــي أغل

ــة. ــدن ذكي م

By highlighting to the practices of 
excellence in shaping the future of smart 
services and encouraging governmental 
and private institutions to raise the level 
of information and disseminate the culture 
of commercial transactions and smart 
electronic knowledge according to the 
highest international standards. Because 
Saudi cities have many of the assets that 
qualify them to become smart cities in the 
world, they have good infrastructure and 
natural ingredients and a strong economy 
in most cities that help them turn into 
smart cities.



األهداف:

Goals:

ــول قائمــة  ــا تســتعد 5 مــدن ســعودية لدخ بينم
ــول عــام 2020  »بعــد عــام  ــة» بحل »المــدن الذكي
ــد  ــة 2030، تتزاي  لمرتكــزات رؤي

ً
ــا مــن اآلن»، تطبيق

التســاؤالت حــول المعاييــر الرئيســة التــي تســتند 
عليهــا التصنيفــات العالمية، والتي تشــمل الصحة 
والتعليــم وكفــاءة اســتخدام الطاقة ومســتوى  
ــات، وغيرهــا.  ــواع البيان ــوث وحركــة المــرور وأن التل
ومــع اتســاع تعريــف المدينــة الذكيــة لتشــمل 
االســتدامة البيئيــة، نمــو االقتصــاد المحلــي، زيــارة 
الشــركات التــي تقــدم تقنيــات جديــدة لذلــك مــن 

أهدافنــا بالمعــرض:

While five Saudi cities are preparing to 
enter the Smart Cities list by 2020 «one 
year from now.« In application of the 2030 
vision, questions are being raised about the 
key criteria underlying global classifications, 
including health, education, energy efficiency, 
pollution, traffic and data types , And others. 
With the introduction of Smart City to 
environmental sustainability, the growth of 
the local economy and the visit of companies 
offering new technologies to our objectives 
at the exhibition:

رفع مستوى الوعي للمجتمع عن المدن الذكية

Raise awareness of the community about 
smart cities

تعزيز تنافسية المدن واالستدامة الحضرية

Enhanced urban competitiveness and urban 
sustainability

جذب االستثمارات الداخلية والخارجية
Attracting internal and external investments

التعريف بالمجاالت المستقبليه على المستوى 
العملي والعلمي

 Defining the future fields at the practical
and scientific level

تحسين كفاءة إدارة المدن

Improving city management efficiency

إيجاد فرص العمل

Job creation

تطوير منظومة تقنية المعلومات واالتصاالت 
والمعرفه الحديثه 

Developing the ICT system and modern 
knowledge



الجهات المستهدفة للمشاركة
Targets for participation

قطاع الجهات الحكومية  

Government Sector

 Owners of medium & emerging
enterprises

البنوك وشركات الدفع اإللكتروني 

Banks & e-payment companies

القطاع اللوجستي 

Logistics sector

شركات االتصاالت وتقنية المعلومات 

 Telecommunications & Info.
Technology Companies

أصحاب المنشأت المتوسطة والناشئة 

حاضنات األعمال المسرعة 

 Business incubators
speeding up

التطبيقات والمتاجر اإللكترونية 
Applications and e-stores



المنافذ اإلعانيـــة واإلعاميـــة
Advertising and media outlets

اإلعانات الطرقية
Road advertising.

الصحف الورقية
newspapers

حمات الرسائل النصية
 Text message

campaigns

اإلعانات التلفزيونية
TV Ads

اإلعانات اإلذاعية
Radio advertising

اإلعان عبر قنوات 
مواقع التواصل 

االجتماعي
 Advertising

 through social
media

الصحف اإللكترونية
e-newspapers

حمات البريد 
اإللكترونية

Email campaigns

المساحات اإلعانية 
اإللكترونية

 Electronic
advertising space

اإلعان من خال 
المؤثرين في مواقع 
التواصل اإلجتماعي

Advertising 
through influencers

social media.



الراعي الراعي الحكومي المزايا الرئيسية
الراعي الراعي الداعمالرئيسي 

الماسي 
الراعي الرقمي 

الحصري 

SP1SP2SP3SP4SP5رقم المساحة

 5x6 متر مربع  5x6 متر مربع  5x7 متر مربع  5x7 متر مربع  5x7 متر مربع مساحة المعرض

فرصة التحدث

فرصة تحدث في المؤتمر
+  

مقعد واحد في حلقة نقاش 
 في المؤتمر + 

 فرصة تحدث في ورشة
 عمل

فرصة تحدث في المؤتمر 
+ 

مقعد واحد في حلقة 
 نقاش في المؤتمر + 

 فرصة تحدث في ورشة 
عمل

فرصة تحدث في المؤتمر 
+ 

مقعد واحد في حلقة 
 نقاش في المؤتمر + 

 فرصة تحدث في ورشة 
عمل

فرصة تحدث في المؤتمر 
+ 

مقعد واحد في حلقة 
 نقاش في المؤتمر + 

 فرصة تحدث في ورشة 
عمل

فرصة تحدث في 
 المؤتمر +

مقعد واحد في حلقة 
 نقاش في المؤتمر + 

 فرصة تحدث في ورشة 
عمل

العامات التجارية

 - شعار على الموقع
 -شعار على الفتة رقمية ضخمة

- شعار على جميع الحمالت 
 والضمانات التسويقية

-ظهور في جميع الحمالت 

 اإلعالمية
 - شعار على شهادات ورش 

 العمل
- اإلدراج في جميع دعوات 
 )VIP ( كبارالشخصيات

-فيديوترويجي يعرض خالل 

فترات الراحة

 - شعار على الموقع
شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الحمالت والضمانات 
 التسويقية

- ظهور في جميع 
 الحمالت اإلعالمية

- شعار على شهادات 
 ورش العمل

- اإلدراج في جميع دعوات 
)VIP ( كبارالشخصيات

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الحمالت والضمانات 
 التسويقية

- ظهور في جميع 
 الحمالت اإلعالمية

- اإلدراج في جميع دعوات 
كبارالشخصيات 

)VIP (

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الحمالت والضمانات 
 التسويقية

- ظهور في جميع 
 الحمالت اإلعالمية

- اإلدراج في جميع دعوات 
كبارالشخصيات

)VIP ( 

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الحمالت والضمانات 
 التسويقية

- ظهور في جميع 
 الحمالت اإلعالمية

- اإلدراج في جميع 
دعوات كبارالشخصيات 

)VIP (

عدد شخصيات العرض 
10080806565والتقديم

3020201010كبار الشخصيات
خصم خاص  لباقة من 
العارضين للرعاة من 
الشركات الفرعية 

وعماؤهم  
√√√√√

مقابلة مع الممثل في 
√√√√√كتالوج المعرض

√√√√√لقاء إعامي 

عرض فيديو ترويجي في 
√√√√√شاشات المعرض 

3 صفحات 3 صفحات 4 صفحات4 صفحات5 صفحاتاإلعان في كتالوج المعرض

صفحة واحدةصفحة واحدةصفحة واحدةصفحة واحدةصفحة واحدةالكتابة في كتالوج المعرض

220,000 ريال200,000 ريال250,000 ريال250,000 ريال300,000 ريالالسعر 

الرعاة
sponsors



الراعي الراعي الفضيالراعي الذهبيالراعي الباتينيالمزايا الرئيسية
الراعي البرونزياالكاديمي 

SP6SP7-10SP11-13SP14SP15-18رقم المساحة

3x5 متر مربع3x5 متر مربع 3x5 متر مربع6x5 متر مربع 5x6 متر مربعمساحة المعرض

فرصة التحدث
 - فرصة تحدث في المؤتمر أو
مقعد واحد في حلقة نقاش 

في المؤتمر

- فرصة تحدث في ورش 
 العمل أو

مقعد واحد في حلقة 
نقاش في المؤتمر

- فرصة تحدث في ورش 
 العمل أو

مقعد واحد في حلقة 
نقاش في المؤتمر

فرصة تحدث في ورش 
العمل

فرصة تحدث في ورش 
العمل

العامات التجارية

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع الضمانات 

 التسويقية
- ظهور في جميع الحمالت 

 اإلعالمية
- اإلدراج في جميع دعوات 

)VIP ( كبارالشخصيات

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

 الضمانات التسويقية
- ظهور في جميع 
 الحمالت اإلعالمية

- اإلدراج في جميع دعوات 
)VIP ( كبارالشخصيات

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الضمانات التسويقية

 - شعار على الموقع
- شعار على الفتة رقمية 

 ضخمة
- شعار على جميع 

الضمانات التسويقية

 - شعار على الموقع
- شعار على جميع 

الضمانات التسويقية"

عدد شخصيات العرض 
والتقديم

4535202010

54221كبار الشخصيات
خصم خاص  لباقة من 
العارضين للرعاة من 
الشركات الفرعية 

وعماؤهم  
ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبق√

مقابلة مع الممثل في 
ال يطبقال يطبق√√√كتالوج المعرض

√√√√√لقاء اعامي

عرض فيديو ترويجي في 
ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقشاشات المعرض 

ال يطبقنصف صفحةنصف صفحةصفحةصفحتاناإلعان في كتالوج المعرض

صفحةصفحةصفحةصفحةصفحةالكتابة في كتالوج المعرض

40,000 ريال60,000 ريال75,000 ريال100,000 ريال150,000 ريالالسعر

الرعاة
sponsors



راعي التسويق راعي توصيلراعي تقنيالمزايا الرئيسية
راعي مشارك االلكتروني

راعي االعام 
" اذاعي - تلفزيوني - 

صحفي "

اليطبق3x3 متر مربع3x3 متر مربع3x3 متر مربع 3x3 متر مربعمساحة المعرض

فرصة التحدث
 - فرصة تحدث في المؤتمر أو
مقعد واحد في حلقة نقاش 

في المؤتمر
ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبق

العامات التجارية
- شعار على الموقع اإلدراج في 
جميع دعوات كبارالشخصيات 

)VIP (

- شعار على الموقع في 
الحمالت االعالمية 

- شعار على الموقع في 
الحمالت االعالمية 

- شعار على الموقع في 
الحمالت االعالمية 

- شعار على الموقع في 
الحمالت االعالمية 

عدد شخصيات العرض 
والتقديم في المؤتمر

ال يطبق3332

كبار الشخصيات في 
المعرض

151515105

خصم خاص  لباقة من 
العارضين للرعاة من 
الشركات الفرعية 

وعماؤهم  
ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقال يطبق

مقابلة مع الممثل في 
ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقكتالوج المعرض

ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقلقاء اعامي

صفحة واحدةال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقاإلعان في كتالوج المعرض

ال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقال يطبقالكتابة في كتالوج المعرض

تبادل خدمات 20,000 ريال20,000 ريال25,000 ريال35,000 ريالالسعر

الرعاة
sponsors



Key Benefits  Government
sponsor

Main
sponsor

 Powered
sponsor

 Diamond
sponsor

 exclusive
digital sponsor

Area Number SP1 SP2 SP3 SP4 SP5

Exhibition Area 5x7 sqm 5x7 sqm 5x7 sqm 6x5 sqm 6x5 sqm

Speaking Opportunity

1 speaking slot in 
the conference and 

workshops +
1 seat on panel 

discussion in the 
conference.  

1 speaking slot in 
the conference and 

workshops +
1 seat on panel 

discussion in the 
conference.  

1 speaking slot in 
the conference and 

workshops +
1 seat on panel 

discussion in the 
conference.  

1 speaking slot in 
the conference and 

workshops +
1 seat on panel 

discussion in the 
conference.  

1 speaking slot in 
the conference 

and workshops +
1 seat on panel 

discussion in the 
conference.  

Branding

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(.
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-logo on the workshop 

certificates.
-included in all the VIP 

invitations.
-Promotional video played 

during breaks.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(.
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-logo on the workshop 

certificates.
-included in all the 

VIP invitations.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-included in all the 

VIP invitations.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-included in all the 

VIP invitations.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all 

marketing collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-included in all the 

VIP invitations.

Number of Passes for 
representatives 100 80 80 65 65

VIP Passes 30 20 20 10 10

 Special  Discount on
 exhibitor package to

 the sponsors Partner &
clients

√ √ √ √ √

interview with the 
presentative in the 

expo. catalogue
√ √ √ √ √

Media interview √ √ √ √ √

 Promotional video 
played on expo. screens. √ √ √ √ √

Advertisement in the 
expo. catalogue 5 pages 4 pages 4 pages 3 pages 3 pages

write-up in the expo. 
catalogue page page page page page

 PRICE 300,000 SR 250,000 SR 250,000 SR 200,000 SR 220,000 SR

الرعاة
sponsors



Key Benefits  Platinum
sponsor

 Golden
sponsor

 Silver
sponsor

 Academy
sponsor

 Bronze
sponsor

Area Number SP6 SP10-7 SP13-11 SP14 SP15-18 

Exhibition Area 6X5 sqm 5X6 sqm  3x5 sqm  3x5 sqm 3x5 sqm

Speaking Opportunity

1 speaking slot in the 
conference 

OR 
1 seat on panel 

discussion in the 
conference. 

1 speaking slot in 
the conference 

OR 
1 seat on panel 

discussion in the 
conference. 

1 speaking slot in 
the conference 

OR 
1 seat on panel 

discussion in the 
conference. 

1 speaking slot in 
the workshops

1 speaking slot in 
the workshops

Branding

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-included in all the VIP 

invitations.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals
Featured in all media 

campaigns.
-included in all the 

VIP invitations.

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals

-logo on the website.
-logo on the mega 

banner)digital(
-logo on all marketing 

collaterals

-logo on the website.
-logo on all 

marketing collaterals

Number of Passes for 
representatives 45 35 20 20 10

VIP Passes 5 4 2 2 1

 Special  Discount on
 exhibitor package to

 the sponsors Partner &
clients

√ Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

interview with the 
presentative in the 

expo. catalogue
√ √ √ Not Applicable Not Applicable

Media interview √ √ √ √ √

 Promotional video 
played on expo. screens. Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Advertisement in the 
expo. catalogue 2 Pages Page half page half page Not Applicable

write-up in the expo. 
catalogue Page Page Page Page Page

PRICE 150,000 SR 100,000 SR 75,000 SR 60,000 SR 40,000 SR

الرعاة
sponsors



Key Benefits tech. sponsor delivery 
sponsor

e-marketing 
sponsor

partner 
sponsor

media 
sponsor

 " FM - TV -NEWS "

Exhibition Area 3x3 sqm 3x3 sqm 3x3 sqm 3x3 sqm Not 
Applicable

Speaking Opportunity
1 speaking slot in the 

conference 
OR 

1 seat on panel 

Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Branding Logo on vip invetation 
-Logo on the website

And marketing 
campaigns

-Logo on the website
And marketing 

campaigns

-Logo on the website
And marketing 

campaigns
Logo on the website

Number of Passes for 
representatives 3 3 3 2 Not Applicable

VIP Passes 15 15 15 10 5

Special %20 Discount 
on exhibitor package to 
the sponsors Partner & 

clients

Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

interview with the 
presentative in the 

expo. catalogue
Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Media interview Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Advertisement in the 
expo. catalogue Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Pgge

writ-up in the expo. 
catalogue Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

PRICE 35,000 SR 25,000 SR 20,000 SR 20,000 SR Exchange of 
services

الرعاة
sponsors



ورش العمل
Workshops

برنامج رواد 
التقنية

Pioneers of 
Technology

وسيط 
المعلومات 

»مؤثرين التقنية»

Information 
broker 

«influential 
technology« التجارة اإللكترونية 

بين مؤسسات 
األعمال 

والمؤسسات 
الحكومية

 E-commerce
 between

 business and
 government
institutions

بناء العامة 
التجارية في 
متجرك الصغير

 Build a brand in
your small shop

ًنقل األموال 
إلكترونيا

 Transfer of funds
electronically

التسويق 
اإللكتروني للمتاجر 

اإللكترونية

 e-marketing of
e-stores

 أهمية الصورة 
والفيديو وتأثيرها 

في سلوك 
المستهلك 

للشراء 
من  المتاجر 
اإللكتروني

 The importance of
 image and video
 and its impact

 on the consumer
 behavior of buying

from E-stores

تعزيز تجربة 
العماء

cx

نحو مجتمع 
المعرفة

 Towards a
 knowledge

society



المخــطط
Floor Plan



تواصل معنا
Contact Us

@ecw__expo

place

MessageArea Size

license No.

Organizers
لمنظمين ا

19/4694

2700 sqm

قاعة االمير 
سلطان-فندق 

الفيصلية
13-15/ ربيع 1441/2 ه

العالم الرقمي بين يديك
 Digital World Is In Your

Hands

الهدف الذهبي لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات

Golden Goal
 Exhibitions And And

Confrance

Al-Faisaliah 
Hotel-Prince
 Sultan Hall

10-12/Des./2019

التاريــخ والوقت
date & time

مــن الســاعة 1م إلى 9م


