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ولــدت األزيــاء منــُذ األزل وتعيــش صيحاتهــا العالميـــــة , والزال الــــزي 

الســعودي محافظــًا علــى قيمتــه , تطــورت وتداخلـــــت الفنـــــــون 

تعــددت خطــوط  حيــُث  الرجــل  ُصنــع مســتلزمات  فــي  والبصمــات 

عاليــة  المنافســة  فأصبحــت  الســعودي  الــزي  لمظهــر  االهتمـــام 

تبقــى  شــماغ  وجــودة   , والبشــوت  للثــوب  ُقماشــًا  أبهــى  باختيــار 

ألطــول وقــت ممكــن, وأفخــم جــودة للســاعات ! وبــدع خاتــم ُملفــت 

ــة ,  ــم يحتفــظ برونقه,وأجمــل األحذي ــور ,وقلــــ ــزًا للعطـ وأقــوى تركي

كل تلــك الخطــوط تســعى لناقـــــــــــة زي الرجـــــــــل الســعودي معــرض 

األقمشــة الرجاليــة واإلكسســوارات جمــع كل تلــك الخطــوط تحــت 

مظلتـه - ألزياء تبحث عنك -

نرحب بزيارتك لمعرضنا المهتم بإطاللتك لعام 2023
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2/27 - 2023/3/3م 07 - 11 شعبان 1444 هـ 



الحملـــــــة
الترويجية



2023

بداية الحملة

1 / 07 / 2022 قبل المعرض ب6 أشهر.

بداية الحملة

منصات التواصل االجتماعي " تويتر – 
انستقرام – سناب شات – يوتيوب – 

" google ads

وسائل الحملة 

األرقام المستهدفة
50 مليون ظهور



2023

تفاصيل الحملة

نشر أخبار افتتاح المعرض في الصحف المؤثرة محليًا 20 صحيفة

( واس – سبق – الرياض – الجزيرة ).

نشر خبر افتتاح المعرض في 3 إذاعات.

نشر خبر افتتاح المعرض في 5 قنوات اعالمية.

أرسال عدد 200,000 بريد الكتروني.

تصوير ومونتاج عدد 2 فيديو ترويجي للمعرض. 

رعاية عدد 5 حسابات مؤثرة على منصة تويتر.

عقد لقاءات على مساحات تويتر.

اإلعالن على شاشات اإلعالنية " الرياض بارك – واجهة الرياض "

دعوات للسفراء والممثلين الدبلوماسيين.

دعوات خاصة للمؤثرين على مستوى المجتمع.

دعوة لشخصية اعتبارية ألفتتاح المعرض.

التعاقد مع 15 – 20 مؤثر على منصة سناب شات من أبرزهم " 

عزيز – برق – دهران – عبدالعزيز الشهري – أبوحصة – بدر الالمي 

– خالد عون – بندر الشهري " كافة األسماء غير مؤكدة ".



2023
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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

صالة (4-3)



المنطقة الشرقية

درجات الحرارة المتوقعة

C° 26 - 20 العظمى
C° 14 - 8 الصغـــــــرى

C° 28 - 22 العظمى
C° 15 - 9 الصغـــــــرى

C° 33 - 27 العظمى
C° 21 - 15 الصغــرى

C° 27 - 21 العظمى
C° 13 - 7 الصغــــــرى

C° 24 - 18 العظمى
C° 9 - 3 الصغـــــــــــرى

جـــــــــــــدة

2023

الريـــــــــــــاض
القصيم

حائـــــــــــل



2023

رعاة المعرض لعام 2022

الراعي البالتيني



2023

2022
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أبرز صور المعرض 2022
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أبرز صور المعرض 2022
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أبرز األحصائيات 2022

+25.000
10

52

250 +10

208
عدد األخبار والتغطيات الصحفية

113
عدد فريق العمل

+503

+200



مميزات
الـرعاية
2023



2023

الشركاء االستراتيجيون



2023

مساحة   عرض   مميزة   في   المدخل   الرئيسي   للمعرض   بمساحة  110  م   2 غير   مجهزة   في   قاعة   المعرض .                                                                                                                                                              
التكريم   للجهة   الراعية   في   حفل   االفتتاح .                                                                   

إبراز   شعار   الراعي الماسي   في   الحمالت   التسويقية   الخاصة   بالمعرض   ( االنترنت،   الوسائل   المرئية،   
المسموعة،   المقروءة).                                                                                                                                                         

صفحتين   إعالنية   بالدليل   االلكتروني   الخاص   بالمعرض .                                                                   
إبراز مشاركة الراعي الماسي بالتقرير االلكتروني الختامي للمعرض .                                                                         

إبراز   شعار   الشركة    الراعي الماسي    في   اللوحات   الخارجية   والداخلية   للمعرض .                                                                                                              
إبراز   شعار   الشركة    الراعي الماسي    على   بطاقات   المنظمين والعارضين .                                                                                        

إبراز   شعار   الشركة    الراعي الماسي    في   بطاقات   دعوات   زيارة   المعرض   والمطبوعات .                                                                                                                         
ظهور   شعار الراعي الماسي    في   البرومو   التعريفي   عن   المعرض .                                                                                        

شعار    الراعي الماسي    على   منصة   تكريم   الرعاة   في   حفل   االفتتاح .                                                                                                    
الحصول   على    25  بطاقة   دعوة   لحضور   افتتاح   المعرض   مع   مواقف   مخصصة .                                                                                                                           

عرض   شعار    الراعي الماسي    في   منطقة   التسجيل .                                                                   
إجراء   مقابلة   مرئية   لتقديم     الراعي الماسي    في   منصات   التواصل   االجتماعي .                                                                                                                     

إبراز   موقع   منصة   الشركة    كراعي الماسي    في   خريطة   المعرض .                                                                                                   
إبراز   شعار   الشركة   كراعي ماسي   على   الموقع   االلكتروني    الخاص   بالمعرض   مع   رابط   بنر   الكتروني   لموقع   

الشركة   الراعية   لمدة   6    أشهر .                                                                                                                                                                                                                  
زيارة   المشهورين   المدعوين   لتغطية   المعرض   لزيارة   الراعي الماسي   وتغطية   الجناح   ومنتجات   الشركة .                                                           

تسليم   الراعي الماسي   ألبوم   تذكاري   عن   المعرض.                        

تسليم   الراعي الماسي   عرض   تغطية   متكاملة   مرئي   عن   مشاركته   في   المعرض   خالل   مدة   المعرض .                                                                                                                                                          

مميزات الراعي الماسي 



2023

مساحة   عرض   مميزة   في   المدخل   الرئيسي   للمعرض   بمساحة  100م   2 غير   مجهزة   في   قاعة   المعرض .                                                                                                                                                             
التكريم   للجهة   الراعية   في   حفل   االفتتاح .                                                                   

إبراز   شعار   الراعي البالتيني   في   الحمالت   التسويقية   الخاصة   بالمعرض   ( االنترنت،   الوسائل   المرئية،   
المسموعة،   المقروءة).                                                                                                                                                         

صفحتين   إعالنية   بالدليل   االلكتروني   الخاص   بالمعرض .                                                                   
إبراز مشاركة الراعي البالتيني بالتقرير االلكتروني الختامي للمعرض .                                                                         

إبراز   شعار   الشركة    كراعي بالتيني    في   اللوحات   الخارجية   والداخلية   للمعرض .                                                                                                              
إبراز   شعار   الشركة    كراعي بالتيني    على   بطاقات   المنظمين والعارضين .                                                                                        

إبراز   شعار   الشركة    كراعي بالتيني    في   بطاقات   دعوات   زيارة   المعرض   والمطبوعات .                                                                                                                         
ظهور   شعار الراعي البالتيني    في   البرومو   التعريفي   عن   المعرض .                                                                                        

شعار    الراعي البالتيني    على   منصة   تكريم   الرعاة   في   حفل   االفتتاح .                                                                                                    
الحصول   على    20  بطاقة   دعوة   لحضور   افتتاح   المعرض   مع   مواقف   مخصصة .                                                                                                                           

عرض   شعار    الراعي البالتيني    في   منطقة   التسجيل .                                                                   
إجراء   مقابلة   مرئية   لتقديم  البالتيني الذهبي    في   منصات   التواصل   االجتماعي .                                                                                                                    

إبراز   موقع   منصة   الشركة    كراعي بالتيني    في   خريطة   المعرض .                                                                                                   
إبراز   شعار   الشركة   كراعي بالتيني   على   الموقع   االلكتروني    الخاص   بالمعرض   مع   رابط   بنر   الكتروني   لموقع   

الشركة   الراعية   لمدة  6    أشهر .                                                                                                                                                                                                                  
زيارة   المشهورين   المدعوين   لتغطية   المعرض   لزيارة   الراعي البالتيني    وتغطية   الجناح   ومنتجات   الشركة .                                                           

تسليم   الراعي البالتيني    ألبوم   تذكاري   عن   المعرض.                        
تسليم   الراعي البالتيني    عرض   تغطية   متكاملة   مرئي   عن   مشاركته   في   المعرض   خالل   مدة   المعرض .                                                                                                                                                          

مميزات الراعي البالتيني 
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مساحة   عرض   مميزة   في   المدخل   الرئيسي   للمعرض   بمساحة  48م2   غير   مجهزة   في   قاعة   المعرض .                                                                                                                                                             

التكريم   للجهة   الراعية   في   حفل   االفتتاح .                                                                   

إبراز   شعار   الراعي الذهبي   في   الحمالت   التسويقية   الخاصة   بالمعرض   ( االنترنت،   الوسائل   المرئية،   المسموعة،   المقروءة).                                                                                                                                                         

صفحتين   إعالنية   بالدليل   االلكتروني   الخاص   بالمعرض .                                                                   

إبراز مشاركة الراعي الذهبي بالتقرير االلكتروني الختامي للمعرض .                                                                         

إبراز   شعار   الشركة    كراعي ذهبي    في   اللوحات   الخارجية   والداخلية   للمعرض .                                                                                                              

إبراز   شعار   الشركة    كراعي ذهبي    على   بطاقات   المنظمين والعارضين .                                                                                        

إبراز   شعار   الشركة    كراعي ذهبي    في   بطاقات   دعوات   زيارة   المعرض   والمطبوعات .                                                                                                                         

ظهور   شعار الراعي الذهبي    في   البرومو   التعريفي   عن   المعرض .                                                                                        

شعار    الراعي الذهبي    على   منصة   تكريم   الرعاة   في   حفل   االفتتاح .                                                                                                    

الحصول   على    15  بطاقة   دعوة   لحضور   افتتاح   المعرض   مع   مواقف   مخصصة .                                                                                                                           

عرض   شعار    الراعي الذهبي    في   منطقة   التسجيل .                                                                   

إجراء   مقابلة   مرئية   لتقديم     الراعي الذهبي    في   منصات   التواصل   االجتماعي .                                                                                                                     

إبراز   موقع   منصة   الشركة    كراعي ذهبي    في   خريطة   المعرض .                                                                                                   

إبراز   شعار   الشركة   كراعي ذهبي   على   الموقع   االلكتروني    الخاص   بالمعرض   مع   رابط   بنر   الكتروني   لموقع   الشركة   الراعية   لمدة  6    أشهر .                                                                                                                                                                                                                  

زيارة   المشهورين   المدعوين   لتغطية   المعرض   لزيارة   الراعي الذهبي    وتغطية   الجناح   ومنتجات   الشركة .                                                           

تسليم   الراعي الذهبي    ألبوم   تذكاري   عن   المعرض.                        

تسليم   الراعي الذهبي    عرض   تغطية   متكاملة   مرئي   عن   مشاركته   في   المعرض   خالل   مدة   المعرض .                                                                                                                                                          

مميزات الراعي الذهبي 



2023

مميزات الراعي الفضي 

مساحة   عرض   مميزة   في   المدخل   الرئيسي   للمعرض   بمساحة  30م  2  غير   مجهزة   في   قاعة   المعرض .                                                                                                                                                                                       

التكريم   للجهة   الراعية   في   حفل   االفتتاح .                                                                               

إبراز   شعار   الراعي الفضي   في   الحمالت   التسويقية   الخاصة   بالمعرض   ( االنترنت،   الوسائل   المرئية،   المسموعة،   المقروءة).                                                                                                                                                                                 

صفحتين   إعالنية   بالدليل   االلكتروني   الخاص   بالمعرض .                                                                               

إبراز مشاركة الراعي الفضي بالتقرير االلكتروني الختامي للمعرض .                                                                           

إبراز   شعار   الشركة    كراعي فضي    في   اللوحات   الخارجية   والداخلية   للمعرض .                                                                                                                                

إبراز   شعار   الشركة    كراعي فضي    على   بطاقات   المنظمين والعارضين .                                                                                                      

إبراز   شعار   الشركة    كراعي فضي    في   بطاقات   دعوات   زيارة   المعرض   والمطبوعات .                                                                                                                                             

ظهور   شعار الراعي الفضي    في   البرومو   التعريفي   عن   المعرض .                                                                                                      

شعار    الراعي الفضي    على   منصة   تكريم   الرعاة   في   حفل   االفتتاح .                                                                                                                      

الحصول   على    5  بطاقة   دعوة   لحضور   افتتاح   المعرض   مع   مواقف   مخصصة .                                                                                                                                                 

عرض   شعار    الراعي الفضي    في   منطقة   التسجيل .                                                                               

إبراز   موقع   منصة   الشركة    كراعي فضي    في   خريطة   المعرض .                                                                                                                   

إبراز   شعار   الشركة   كراعي فضي   على   الموقع   االلكتروني   الخاص   بالمعرض   مع   رابط   بنر   الكتروني   لموقع   الشركة   الراعية   لمدة   6    أشهر .                                                                                                                                                                                                                                                      

زيارة   المشهورين   المدعوين   لتغطية   المعرض   لزيارة   الراعي الفضي  وتغطية   الجناح   ومنتجات   الشركة .                                                                                 

تسليم    الراعي الفضي    ألبوم   تذكاري   عن   المعرض.                                  

تسليم    الراعي الفضي    عرض   تغطية   متكاملة   مرئي   عن   مشاركته   في   المعرض   خالل   مدة   المعرض .                                                                                                                                                                                  



2023

إدارة وتنظيم معرض األقمشة الرجالية واالكسسوارات 2022 بمركز معارض الرياض الدولي.



شكرًا لكم



www.menfaexpo.com

 Mob : 0503112249
Mob : 0553633955

Mob : 0581388689
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