
2 0 2 3

24- 26
MAY 2023
1PM- 10PM

للتسجيل 

WWW-GEDSEXPO.COM

+966-541777600 تنظيم وتخطيط رفاهة 
للمعارض والمؤتمرات 

 زائر 7000
GEDS 4

GEDS

مدينة جدة , فندق الهيلتون , قاعة القصر 

شارك

معنا 

@EDUCATIONGEDS

للتعليم والتكنولوجيا 
المعرض الدولي للتطوير معرض جيدس الدولي 

والدعم التعليمي  والتكنولوجي

حلول التعليم  و التكنلوجيا 
من خدمات وقطاعات وموردين 
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رسـالتنا :
 

لْت إليه صناعة التعليم  والتكنولوجيا الحديثُة تسليط الضوء عىل أحدث ما توصَّ

من منَتجاٍت وصناعاٍت مبتكرٍة لمستلزماِت وحلوِل التعليم، وتوظيِفها في تطوير

صين في التطوير التعليمي القطاِع التعليميِّ من ِقَبِل المهتّمين والمتخصِّ

. واألبحاث واإلبداع
 
 

بناء جسر تواصل بين مالك المدارس والطالب وأولياء األمور والقطاع االقتصادي
ِم العلميِّ ، ومواكبِة لتمكيِن المعلِّمين والمطوِّرين والطالِب من تحقيق التقدُّ

ر واإلبداع من خالل تسهيل وصولهم الحدث   ما توصلت اليه عصر التطوُّ

الصناعة التعليمية والتكنلوجية

 
جمع القطاعات والشركات المساندة االتي تدعم الصناعة التعليمية

ٍة واحدٍة بشكل سنوي ليسهَل علي التجار الوصول للمهتمين    عىل منصَّ

.وأصحاب القرار مباشر
 

كشف الستار عن أهمية القطاع التعليميِّ الخاص، ومدى أهميِتِه  

 بتنميةاالقتصاد الوطني ومساندة القطاع الوطني
 

تقديم مزيٍج ُملِهٍم عىل كافة المستويات ، من مختلِف دوِل العالم وتنظيم

صين في مجال التطوير  ِة ورشاِت عمٍل يُقدُِّمها مجموعٌة من المتخصِّ عدَّ

 واالقتصاد

رؤيتنا 
بناِء قاعدٍة أساسيٍة صلْبٍة، لننطلق منها برؤيتنا إىل المساهمة في تطوير
التعليم ونقل آليّاته إىل عالم التميُّز واإلبداع من خالل التعرف عىل أحدث ما

توصلت له الصناعة التعليمية.

خلِق فرٍص استثماريٍة تدعُم االقتصاَد والتعليَم في المملكة، وجعلُهما

ُل كلُّ واحٍد منهما اآلخر .َمسارَيِْن يُكمِّ



 
التجار وموردين الصناعات التعليمية داخل المملكة وخارجها

 أصحاب القرار
.المستثمرين

.مدراء المنشآت التعليمية في المملكة والخليج
مدراء العالقات العامة والمشتريات في القطاعات الحكومية

.والصحية والتعليمية والخاصة بالمملكة
.مدراء مراكز التدريب
.أولياء األمور والطلب

شركات ومكاتب اإلنشاءات للمباني المدرسية القطاعات

.التعليمية الخاصة والحكومية
فوا القطاع التعليمي ومراكز التدريب الحكومي موظَّ

.والخاص
 

الجمهور المستهدف

 
مراكز التدريب التطويرالعلمي والمواهب العلمية

مستلزمات البيئة والتجهيزات المدرسية 

الرامج تعليمية ودور النشر

 برامج األمن والسالمة
الترفيه التعليمي 

 التغذية المدرسية
السبورات الذكية والمرئية، وشاشات العرض، والكمبيوتر، وبرامج

 ووسائل التعلم اإللكتروني.وما شابه ذلك من تكنلوجيا التعليم
المدارس والجامعات ومراكز األبحاث التدريبية والتربوية الخاصة المحلية

والدولية

 األنشطة الصيفية، ومنها الكشافة والكامب المحلي والدولي 
 

 من يجب أن يشارك 

Education 

Technology 



 
رت مؤسسُة "رفاهة" مساحاٍت مختلفًة من لقد وفَّ

أجنحِة الَعْرض؛ لكي تتناسَب مع جميع االحتياجات

واإلمكانيات، عىل النحو اآلتي

 
ط بمبلغ 1400 ريال زة بالمخطَّ تأجير مساحة مجهَّ

سعودي 375,دوالر أمريكي للمتر المربع الواحد، والحدُّ

 ،األدنى للمساحِة المطلوبِة هو أربعُة أمتارٍ مربعة
 للرعاية اطلب الملف الخاص أو انظر الموقع

 

أسعار مضافة :

المكان والمساحة :

عشاء العمل 9 فبراير  , التذكرة 200 دوالر  أو  850  ريال

ن كنت ترغب بشاشة عرض 55 انش يجب الطلب 
مبكرا 400 واضافة المبلغ مع الجناح 

     رحلة جدة 500 ريال للشخص الواحد
 

جناح مستقل حسب األمتار المطلوبة
لوحة مطبوعة باسم الشركة والشعار مع رقم

الجناح
مخرج كهربائي واحد مع اإلضاءة.

عدد واحد كاونتر استقبال 
كرِسيَّين

السعر شامل :
 

 



 

   شركة رائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات تمتاز بالتخطيط والتنظيم
المحترف , تأسس روادها عىل خبرات دولية في التخطيط والتنظيم

. وخلق أفكار مبدعة خالقة مثل جيدس

رفاهة" والمعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي: إيماناً مّنا بأهمية

القطاع التعليمي  وعميق أثره  في تطوير المملكة والعالم بأسره، ورغبًة

   مّنا بدعم خطة المملكة 2030 في تطوير القطاع التعليمي واالقتصادي
للمملكة أوجدنا فكرَة "جيدس للمساهمة في بناء جسر يربط هذين

 .القطاعين المهمين وهما القطاع االقتصادي والتعليمي في ان واحد

www.Rfaha.com.sa

:للعارضين من خارج المملكة نرجو اتّباع ما يلي : 
 

إتعبأة النموذج  مع ارفاق رسال صورة عن جواز السفر للجهة

مة حيَن توقيِع العقد، ودفع المبلغ كامالً، وأليِّ سبٍب المنظِّ

ل إجراءات الفيزا من طرفنا يُرَجُع المبلُغ كامالً ما في تعطُّ
.للمشترك

يجب األخذ بَعيِن االعتبار أنَّ الفيزا تحتاج لمعالجة الطلبات

. من يومين اىل عشر أيام عمل
يُطلَُب من ُزّوارِ المملكة أن يكون بحوزتهم جواُز سفرٍ صالٌح

لستِة أشهرٍ عىل األقل، باإلضافة إىل سائر المستندات

..المطلوبة
 
 

تنظيم وتخطيط التأشيرات والسفر:

G D S
E

رفاهة لتنظيم المعارض والمؤتمرات 



  موقع المعرض! 
قاعة جدة الهيلتون الكبرى في فندق جدة الهيلتون الذي يقع
عى البحر األحمر كورنيش جدة و تعتبر من أهم وأفخم قاعات

المعارض في جدة و أكثرها جاذبية

تتميز بسهولة الوصول اليها من مختلف مناطق مدينة جدة

لموقعها االستراتيجي وقربها من المطار

تبعد من المطار حوالي ١٠  دقائق بالسيارة يمكنك الوصول
.للقاعة

 

edu tech



تقديم دعوة للعديد من فئات قطاع التعليم وما يتعلق بها في

المملكة، و في الخليج العربي.

دعوة خاصة لكبار الشخصيات وأصحاب القرار ومسؤولي التعليم
وغيره من القطاعات المرتبطة به.

حملة تسويقية عبر وسائل اإلعالن اإللكتروني من مواقع الميديا

والبريد اإللكتروني.
اإلعالن عن المعرض وشرح أهدافه من خالل لقاءاٍت في اإلذاعة

والتلفزيون قبَل وخالَل المعرض.

تسليط الضوء عىل المعرض من خالل الصحف اإللكترونية

والورقية، مع تضمين أسماء وشعارات الرُّعاة.
ُن شعاراِت وأسماَء وعناويَن توزيع دليل المعرض الذي يتضمَّ

المشاركين عىل الزائرين.

إنشاء صفحة إلكترونية مرتبطة بالموقع ستكون دليًال لخدماِت

ومرجعاً لجميع القطاعات الَمْعنية بهذه األنشطة.

تسليط اإلعالن عىل تكريم الرعاة و المعلمين المرشحين من قبل

الوزارة .
 

الحمالت االعالنية قبل وبعد وأثناء 



تقديم دعوة للعديد من فئات قطاع التعليم وما يتعلق بها

.في المملكة، و في الخليج العربي
دعوة خاصة لكبار الشخصيات وأصحاب القرار ومسؤولي

.التعليم وغيره من القطاعات المرتبطة به
حملة تسويقية عبر وسائل اإلعالن اإللكتروني من مواقع

.الميديا والبريد اإللكتروني
اإلعالن عن المعرض وشرح أهدافه من خالل لقاءاٍت في

.اإلذاعة والتلفزيون قبَل وخالَل المعرض
تسليط الضوء عىل المعرض من خالل الصحف اإللكترونية

.والورقية، مع تضمين أسماء وشعارات الرُّعاة
ُن شعاراِت وأسماَء توزيع دليل المعرض الذي يتضمَّ

.وعناويَن المشاركين عىل الزائرين
إنشاء صفحة إلكترونية مرتبطة بالموقع ستكون دليالً

.لخدماِت ومرجعاً لجميع القطاعات الَمْعنية بهذه األنشطة
تسليط اإلعالن عىل تكريم الرعاة 

  والمتميزين من الحاصلين عىل جوائز في االبداع والتميز

التسويق للمعرض 



www.lifestyle-rfahaexpo.com/
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GEDS "3" 2023

جيدس  2023

Februry, 9-11 2023 @ 2:00 pm t0 10:00 pm  
Jeddah Hilton Hotel, the Al-Qasel Hall

www.gedsexpo.com
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معرض تجاري

https://www.ges-platform.com/exhibitors-form-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-1-1
https://www.canva.com/design/DAFCvgfdJfE/edit




شكرا جيدس 
المعرض الدولي للتطوير والعم التعليمي  الرابع  

حلول وخدمات وقطاعات التعليمية التكنولوجية 

للحجز :  00966541777600 

 لالستفسارات :  00966554174414
gedsexpo@gmailcom  - admin@gedsexpo.com 

www.gedsexpo.com

اضغط هنا للتسجيل 
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