
يبقـى للجمـــال تفاصيــل أخرى

من هنــــا تـــبدأ قصتــــك..

Beauty Has Other Details

START YOUR STORY..
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٨ - ١٠  ربــــيع األول ١٤٤٤



العمل مًعا إلنشاء معرض احترافي وأن نصبح أنجح معــرض طبي بالمملكة العربية السعودية
Working together to create a professional exhibition and become the most 

successful medical exhibition in Saudi Arabia

 يعـــــــــــــود إليكـــم  كوزمـو 2022 بنسختـــه الثانيــة في فنــــــدق برج الفيصليـــة، قاعــــــة األميــــــــــر سلطــــان الكــــــبرى
Cosmo 2022 provides you with its second edition at Al Faisaliah Tower Hotel, Prince Sultan Grand Hall

أكثــــر مـــــن
More than
 20000 
Visitors زائر

أكثــــر مـــــن
More than

 150 
شركة طبية
Medical Co.

أكثــــر مـــــن
More than

 200
استشارة/يوم

consultations/day

أكثــــر مـــــن
More than
 3000 
m2 متر مربع

OUR VISIONرؤيتنـــــــــــــــــــا
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WHAT WE DID?
In Cosmo expo 2021

ماذا فعلنا؟
في معرض كوزمو ٢٠٢١
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 وبتشريف  وحضور سيـــدة أعمـال 
 ورئيســة لجنة سيدات األعمـــــال

       بغرفــــة الريـــاض
  االستاذة : عبير الحوقل

النسخة األولى من كوزمو 2021

 sponsored, in the honor and 
presence of a businesswoman 
and head of the Business Women 
Committee - Riyadh Chamber
Ms.: ABEER AL-HUKAL, 
the first edition of Cosmo 2021

رعت  صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت طالل آل سعود
Her Royal Highness Princess REEMA BINT TALAL Al SAUD
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 للباحثيــــــــــــن
 عن الجمـــــــال،
هنـا وجهتكــم

For those 
looking for 
beauty, 
here is your 
destination 4



أهميــة المشـاركة في كوزمو
The importance of 

participating in Cosmo 5



االلتقاء بالخبراء والمختصين في المجالين التجميلي والطبي وتبادل الخبرات وبناء قاعدة بيانات وقنوات تواصل معهم

Meeting with experts & specialists in the cosmetic & mediacal fields, exchanging experiences, And building a 
database & communication channels with them.

استعراض عناصر التميز وعرض المنتجات والخدمات وتقديم صورة مصغرة عن عمل كل شركة أو مؤسسة
Presenting the elements of excellence, products & services, And displaying an image of the work of the 
company or institution.

االستفادة من الفرص االستثمارية والتوسعية وخطط التعاون التي يوفها التجمعتحت سقف المعرض

رة لهذة القطاع واالطالع على خطط الدعم التي تقدمها للقطاع الخاص التواصل مع الجهات الرسمية الحاضنة والمطوِّ

Taking advantage of the investment and expansion opportunities and cooperation plans provided by 
the gathering under the roof of the exhibition

Communicating with the official incubating and developing authorities for this sector and checking  the 
support plans they provide to the private sector.

 التعرف عن قرب عن الفئات المستهلكة والمستفيدة من عمل الشركة ومنتجاتها والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم
والعمل على تطويرالخطط بناًء على ذلك

Getting acquainted closely with the consumer groups & beneficiaries of the company’s work & prod-
ucts, identifying their espirations & needs , And working on developing plans accordingly.
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HOW WE WORK?
كيـــــــــف نعمـــــــــل؟
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 المرجــــع السنــوي ومـــــلتقى الخبــــرات ومــــصدر
للمعلومات واالستشارات الخاصة بالقطاع الصحي

The annual reference, forum of experiences, 
a source of information & health sector 

consultations

 جمع تحت سقفه نخبة هائلة مـــن أطباء التجميل 
 والخبراء المختصين والباحثين

Where it gathered a huge elite of plastic 
surgeons, specialized experts and 

researchers and gained

 سجل عدد زوار مايقارب  20 ألف زائر خالل ثالثة أيام

A number of participants reached about 
20 thousand visitors in three days

 بـــعد النجاح الباهر الذي حققه كوزمو السنـة 
 األولى رغم كل  التحديات في ظل كوفيد-١٩

After the resounding success of Cosmo, 
the first year despite all the challenges 

under Covid 19



قــــــــــــالوا عـــــن كـــــــــــوزمو  ٢٠٢١
Opinions about COSMO 2021

خ.ت/غادة الطخيم

 نحن كخبراء تجميل بحاجة لهذا النوع
 من المعارض التجاريــة، حيث يمكننا

 استعراض خدماتنــا ومهاراتنــــا
 كمــــا واالستفـــادة من الجهـــات
 المشاركــة واالطالع على كل ما

هو جديد في هذا المجال

كوزمو في  التواجد  على   حرصنا 
محتوى قدم  ألنه  الماضي   العام 
 متخصًصا غنًيا ومفيًدا وال سيما من

خالل ورش العمل

العام في  الحدث  انطالقة   واكبنا 
بتفاصيله أذهلنا  وقد   الماضي، 

المتقنة واحتوائه لكل القطاعات

 كـــل خطـــوة تجميليــــة مهمـــا كانت
برأي فيها  يؤخذ  أن  يجب   بسيطة 
 طبيب مختص ألن كل إجراء يمكن أن
حرص ما  وهذا  خطورته  له   تكون 
في لجمهوره  إيصاله  على   كوزمو 

النسخة األولى

We, as beauticians, need this 
type of trade fair, where we 
can display our services and 
skills, benefit from the partici-
pating parties and see every-

thing new in this field.

We made sure to be at Cos-
mo last year because it pro-
vided rich and useful spe-
cialized content especially 

through workshops

We accompanied the launch 
of the event last year, and we 
were astonished by its elabo-
rate details, and its inclusion 

of all sectors. 

Every cosmetic step, no matter 
how simple, must be taken ac-
cording to the opinion of a spe-
cialized doctor because every 
procedure can have its risks, 
and this is what Cosmo was 
keen to convey to his audience 

in the first version

د/محمد القحطاني إ/مجدولين ساميد/محمد الغندور
Ghadah AlTokhaimD/M. AlQahtani D/M. GhandourMajdoleen Sami
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لماذا
تشـــــارك معنـــــا؟
Why do you 
participate with us?
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نطاقًا تفوت  فإنك   22 كوزمو  في  تشترك  لم  حال   في 
 كاماًل من مزايا التطّور الطبي قد يكون لها تأثير فّعال في
 تغيير عملك إلى عمل يتفّوق على منافسيك في نفس

المجال

 حقيقـــة: واحد من كل اثنين من الـــزوار يوقعـــون
على صفقــات في المعــــرض

 إلنهاء الصفقات من البسيط جدا الحصول على ثقه العميل
 عندما يكون متواجد خالل فترة مشاركتك كوسيلة افضل
العصر هذا  في  حتى  االخرى  التواصل  انواع  بقية   عن 

                  المحوسب الشيئ يضاهي القرب والواقع
قم بعقد صفقات وحجز مواعيد  فقط في كوزمو 22

 وهنا يكمن دوركم في تعزيز صورتكم كرواد في المجال
الطبي

If you do not participate in Cosmo 22, you will 
miss a full range of medical development 
benefits, which may have an effective effect in 
changing your business to a business can 
outperforms your competitors in the same field

Fact: One in two visitors signs deals at the fair

To close deals, it is very easy to get the 
customer’s trust when he is available during 
your participation period as a better means 
compared to other forms of communication, 
even in this computerized age, nothing 
resembles closeness and fact.
Only make deals and book appointments in 
Cosmo 22
Here you can enhance your image as pioneers 
in the medical field...
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هدفنـــــــــــا من كـــــــوزمو
Our goal from Cosmo

 جمع الخبراء مع أصحاب القرار
المستثمرة  والجهات 
وضع أجل  من   والمستهلكة 
من للعبور  طريق   خارطة 
للمنتجات مستهلك   مجتمع 
إلى الجمالية   والخدمات 

 مجتمع مصدر ومطور لها

المبالغات حول  الوعي   نشر 
النمطية بالصور   والتمثل 
 للجمال وكيفية اتخاذ المسار

 الصحيح

دعم خطط  المساهمة في 
التجميل قطاع   توطين 
الكفاءات على   واإلضاءة 

 والخبرات السعودية

فرص زيادة  في   المساهمة 
مجاالت في   االستثمار 

 الجمال الواسعة األفق

كمستثمرة المرأة  دور   تعزيز 
المرأة تفوق  على   واإلضاءة 
هذا في  كرائدة   السعودية 

 القطاع

Gathering experts with de-
cision-makers, investing 
and consuming bodies in 
order to develop a road 
map to cross from a com-
munity that consumes 
aesthetic products and 
services to a community 

that produces and 
develops them.

 Spreading awareness 
about exaggerations 
and stereotypes of 
beauty and how to take 

the right course

Contributing to sup-
porting the plans for the 
localization and Sau-
dization of the beauty 
sector, and highlighting 
Saudi competencies 

and expertise

Contributing to increas-
ing investment oppor-
tunities in multiple and 

vast fields of beauty 

Strengthening the role 
of women as investors 
and highlighting the su-
periority of Saudi wom-
en as pioneers in this 

sector
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فئــــــات العــــــارضيـــــــــــن
Exhibitors’ categories  

عيادات طب وتجميل األسنان مراكز األبحاث والدراسات التجميلية

العالمات التجارية الرائدة في قطاع الجمالالمراكز العالجية التجميلية

جمعيات وهيئات محلية وعالميةباحثون وباحثات عالميون ومحليون

خبراء وخبيرات الماكياج والموضةالمستشفيات والعيادات الطبية

مراكز بيع المعدات الطبية والتجميلية الحديثةاألندية الرياضية ومراكز الحمية والعالج الغذائي

 المراكز الطبية المتخصصة بالعالجات الجلدية

الشركات الدوائية والطبية

شركات التأمين الطبية

مراكز الخدمات الجمالية واالهتمام بالشعر والماكياج

مراكز التداوي بالحجامة واإلبر الصينية

العدسات الطبية والتجميلية الحديثة

الصيدليات الطبية والتجميلية

COSMETIC PRODUCTS DENTAL CLINICS

AESTHETIC TREATMENT CENTERSBEAUTY BRANDS

INTERNATIONAL AND LOCAL RESEARCHERSLOCAL & INTERNATIONAL ASSOCIATIONS & ORGANIZATIONS

HOSPITALS AND CLINICS MAKE-UP AND FASHION EXPERTS

GYMS, DIET AND NUTRITION  CENTERSMODERN MEDICAL AND BEAUTY EQUIPMENT SALES CENTERS

DERMATOLOGICAL TREATMENT CENTERS

PHARMACEUTICAL & MEDICAL COMPANIES

MEDICAL INSURANCE COMPANIES

BEAUTY, HAIR CARE AND MAKEUP CENTERS

CUPPING THERAPY CENTERS & CHINESE ACUPUNCTURE

MODERN MEDICAL & COSMETIC LENSES

MEDICAL AND COSMETIC PHARMACIES 13

9 1

11 3

13 5

10 2

12 4

14
15
16
17
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حقائق وأرقام قياسية
Facts and records

مع نهاية عام 2020 بلغ اإلنفاق على استهالك التجميل 5.2 مليار دوالر، ويتوقع الزيادة إلى 8.5 مليار دوالر مع نهاية عام 2022

  بين عامي 2017 و2019 بلغ عدد العمليات التجميلية الجراحية نحو 134 ألف عملية تجميل، بمعدل 122 عملية يوميًا

By the end of 2020, spending on cosmetic consumption reached 5.2 billion $, and is expected to increase to 8.5 billion $ 
by the end of 2022

Between 2017 and 2019, the number of plastic surgeries reached about 134 thousand, with an average of 122 operations 
per day

14

عام 2010 بلغ مجموع العمليات التجميلية التي أجريت في السعودية، الجراحية منها وغير الجراحية، 141 ألف عملية
In 2010, the total number of surgical and non-surgical plastic procedures performed in Saudi Arabia was 141,000

الفئات العمرية الراغبة بالتجميل تراوحت ما بين 18 و 65 عامًا
The age groups requesting beautification ranged between 18 and 65 years

 خالل عام 2014 بلغت قيمة سوق التجميل وجراحاته 4 مليارات ريال، وارتفعت إلى 5 مليار في العام 2016
During 2014, the value of the cosmetic and plastic surgery market reached 4 billion riyals, It increased to 5 billion in 2016



 الــــــــخطة اإلعالميــــــة
واإلعالنية والتسويقية

Media, advertising 
and marketing plan
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 دعوة كبار الشخصيات ورواد االعمال
 والمستثمرين وأصحاب القرار واألطباء

 والجهات الداعمة والحكومية
والجمعيات المختصة لحضور المعرض

 التعاون مع مؤثرين ومؤثرات عبر
 شبكات التواصل االجتماعي لضمان

 استقطاب وجذب اهتمام شرائح
 مختلفة من الجمهور والتغطية

المباشرة خالل المعرض

 إنتاج أفالم برومو عن الرعاة
 والمشاركين تتضمن شعارات ولقاءات

تعرض الكترونيًا وإعالميًا

طريق عن  المدفوع  الترويجي   اإلعالن 
“ سناب شات ميديا  السوشل   منصات 
 – انستغرام – يوتيوب – تويتر – تيك
واثناء قبل   – قوقل – سوارم   –  توك 

المعرض

 عرض محتوى المعرض عن طريق
الموقع االلكتروني

 sms إرسال أكثر1000,000رسالة
– email لإلعالن عن 

عن المعرض ومواعيد الزيارة

 اإلضاءة على الحيز الذي يشغله كل
 مشارك في المعرض عبر الصفحات

االلكترونية الخاصة بالمعرض

 التنويه عن الرعاة والمشاركين على
 جميع حسابات مواقع التواصل

 االجتماعي الخاصة بالمنظم والمعرض
 كما على الموقع االلكتروني الخاص

بالمعرض

 حجز مساحات عبر البرامج التلفزيونية
 وإذاعية للحديث عن المعرض

 واستضافة ضيوف من الجهات
المنظمة وكذلك المشاركة فيه
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 اإلعالن الترويجي المدفوع عن طريق
 منصات السوشل ميديا “ سناب شات
 – انستغرام – يوتيوب – تويتر – تيك
 توك – قوقل – سوارم – قبل واثناء

 المعرض

10

13

16

11

14

12

15

 إنتاج أفالم برومو حول المعرض تعرض
 على المحطات التلفزيونية قبل

 المعرض وأثناءه للدعوة لزيارته، كما
 وبعده لإلضاءة على البصمة التي

أحدثها في المجال

 إنتاج أفالم برومو عن الرعاة
 والمشاركين تتضمن شعارات ولقاءات

تعرض الكترونيًا وإعالميًا

اإلعالمية واألفكار  المحتوى   تجهيز 
 بقوالب متنوعة وفقا للوسائل اإلعالمية

.والجمهور المستهدف

 إعداد مواد إعالمية وإخبارية ونشر
 االخبار في وسائل االعالم والجرايد

والصحف االلكترونية

 توجيه دعوات لإلعالميين والتواصل 
 بشكل يومي مع قائمة متنوعة من

 الجهات اإلعالمية أو الرسمية للحضور
 وعمل اللقاءات مع المشارك والزائر

 تنظيم وإدارة ورش عمل ومؤتمرات
 صحفية تتمحور حول أهداف المعرض

 وتوجيه دعوات خاصة لإلعالميين
واإلعالميات لتغطية الحدث
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Sponsorship 
features 

 مميــــزات
الرعايـــــــــــــات
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الرئيسية ذهبيحكوميرئيسيالمزايا  فضيماسيبالتيني

المساحة SP1SP3SP5-6رقم  SP2SP4SP7-8

الجناح 7X7 m7X7 m6X6 mمساحة  7X7m6X6 m4X5 m

تقديم درع تكريمي أثناء االفتتاح 

إدراج الشعار على الموقع 

الترويجية واإلعالنية والمطبوعة  ادراج الشعار على جميع الحمالت  

 لقاءات اعالميه مع ابرز رعاة المعرض اإلعالميين 

 ادراج شعار على الشاشات الرقمية 

553صفحة اعالنية في كتيب توثيق المعرض 542

 مقعد واحد من خالل الجناح المخصص لالستشارات 

 VIP 505040عدد الدعوات 504530

ادراج اعالم خارجية بشعار جميع الرعاة المشاركين 

10105 دعوة كبار الشخصيات من قبل كل راعي 1073

الفوتغرافي وبرومو قصير لكل راعي التصوير  

الرعاية sr250,000 sr100,000 sr 350,000سعر  250,000 sr150,000 sr75,000 sr
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الرئيسية إعالميبرونزيأكادميالمزايا  تقنيإلكترونيتوثيقالجمال

المساحة SP9SP11-sp14sp16رقم  SP10sp15sp17sp18

الجناح 5X4 m4X4 m4X4 mمساحة  5X4 m4X4 m4X4 m4X4 m

321تقديم درع تكريمي أثناء االفتتاح 3111

إدراج الشعار على الموقع 

الترويجية واإلعالنية والمطبوعة  ادراج الشعار على جميع الحمالت  

 لقاءات اعالمية مع ابرز رعاة المعرض اإلعالميين 

 ادراج شعار على الشاشات الرقمية 

211صفحة اعالنية في كتيب توثيق المعرض 2111

 مقعد واحد من خالل الجناح المخصص لالستشارات 

 VIP 302010عدد الدعوات 30101010

ادراج اعالم خارجية بشعار جميع الرعاة المشاركين 

10105 دعوة كبار الشخصيات من قبل كل راعي 10733

الفوتغرافي وبرومو قصير لكل راعي التصوير  

الرعاية sr45,000 sr40,000 sr 75,000سعر  75,000 sr40,000 sr40,000 sr40,000 sr
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Main features Main Governmen-
tal GoldenPlatinum Diamond Silver

Area No. SP1 SP3 SP5-6SP2 SP4 SP7-8

Suite area 7X7 m 7X7 m 6X6 m7X7 m 6X6 m 5X4 m

Providing an honorary shield during inauguration     

Placing logo on the website     

Placing logo in all promotional, advising and print campaigns     

Media meeting with the most famous exhibition sponsors from media     

Placing logo in digital screen     

Advertising page in the exhibition documentation manual 5 5 35 4 2

One seat through the suite for consultations     

VIP invitation 50 50 4050 45 30

Placing logos in the outdoor banners for all the participating sponsors     

Invitation for VIPs by each sponsor. 10 10 510 7 3

Photographing and a short promo to each sponsor     

Sponsorship price 350,000 sr 250,000 sr 100,000 sr250,000 sr 150,000 sr 75,000 sr
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أكادمي برونزي الجمالإعالمي توثيق إلكتروني تقني

SP9 SP11-sp14 sp16SP10 sp15 sp17 sp18

5X4 m 4X4 m 4X4 m5X4 m 4X4 m 4X4 m 4X4 m

3 2 13 1 1 1

     

     

     

     

2 1 12 1 1 1

 

30 20 1030 10 10 10

 

10 10 510 7 3 3

 

75,000 sr 45,000 sr 40,000 sr75,000 sr 40,000 sr 40,000 sr 40,000 sr

Main features 
Area No.

Suite area 

Providing an honorary shield during inauguration 

Placing logo on the website

Placing logo in all promotional, advising and print campaigns 

Media meeting with the most famous exhibition sponsors from media 

Placing logo in digital screen 

Advertising page in the exhibition documentation manual

One seat through the suite for consultations 

VIP invitation

Placing logos in the outdoor banners for all the participating sponsors

Invitation for VIPs by each sponsor.

Photographing and a short promo to each sponsor 

Sponsorship price 
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الـمخــــطط
Floor plan
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Contact us
معنـا تواصل 

 تنظيم وتسويق
Marketing & Organizing

الذهبــي  الهــــدف 
لتنظيم الفعاليـــات

Golden Goal 
event management

Prince Sultan hall

 Date التاريخ

From 4:00 pm
to 11:00 pm

 Location المكانTime الوقـــت

 4 - 6 Oct. 2022
ربيع أول٨ - ١٠                ١٤٤٤  

 لمدة ثالثة أيام
For three days

Make your reservation to get your space بـــــادروا بحجـــــز مساحتكــــــــــــــم اآلن


