
 

 

 في المنصة المثلى للتعريف بمنتجك  شارك •

 تواجد منتجاتك الحالية واعلن عن الجديدة  عــــــــزز  •

 اهداف تسويقية متعددة حقق  •

 منتجاتك مباشرة للمستهلك وغطي مصروفات مشاركتك بــــــــــــع •

• Participate in the perfect platform to introduce your product 

• Enhance your existing products and announce new ones 

• Achieve multiple marketing targets  

• Sell your products directly to consumer and cover your participation 

expenses 

 م 2122مـــارس  22 -01

 هـ0111شعبان  22—01 

 مركز جدة للمنتديات والفعاليات

10 - 22 Mar. 2023 

17 - 29 Shaaban 1444h 

Jeddah Center for Forums & Events   

المنتجات الغذائية ، األجهزة المنزلية ، 

المنتجات البالستيكية والمعدنية ، المالبس 

والمنسوجات ، السجاد واالثاث والديكور ، 

العطور ومستحضرات التجميل ، الهدايا 

واالكسسوارات ، مواد ومعدات النظافة 

 والمنظفات ، الخ ....

Foodstuffs, Home Appliances , Plastic 

& Metal Products Textiles and Gar-

ments , Carpet & Furniture & Decora-

tion, Perfumes & Cosmetics , Gifts & 

Accessories Cleaning Tools & Deter-

gents, Etc. 

ــات      Exhibitsالمعروضــ

 Date & Venueالتاريخ والمكان 

  0112شعبان  22الى  01الموعد :  •

 م  2122ابريل  0مارس الى   21     

 المكان : مركز جدة للمنتديات والفعاليات •

 شركة ومصنع     58عدد العارضين :  •

 زائر تقريبا     001111عدد الزوار :  •

 تقريبا 02811العدد اليومي للزوار :   •

 طبيعة الزوار : عائالت           •

 الفئات العمرية : متنوع •

• Date : 17—29 Shaaban 1443h  

     20 March—1 April 2022  

• Venue: Jeddah Centre for Forums & Events 

• No. of Exhibitors: 85 companies/factories 

• No. of Visitors: 160.000 visitors approx.    

• Daily Flow : 12500 visitors approx.  

• Nature of visitors: Families         

• Age groups: Various 

 

  Last Sessionالدورة السابقة   

   New(  Consmix 2023)  0202كونسمكس    جديد() 

 كونسمكس لدعم المشاريع االسرية والشبابية برعاية كبار العارضين    مبادرة 

  المعلومات في الداخل(       0202مجلة كونسمكس( 

  شارع المأكوالت 

          مدينة الطفل 

 Consmix Initiative to support families & youth projects sponsored by 

Senior exhibitors 

 Consmix 2023 Magazine (Details inside) 

 Food Street 

 Baby Town  



 

 

 1820111101و  1811511210جوال  -( 102) 0058080للحجز أو االستفسار :  

For booking or further info : (012( 6685656  - Mob. 0570874976 & 0596047767 

Email: info@consmix.com - www.comsmix.com 

 

Awards 
Platinum  

Sponsor 

Gold 

 Sponsor 

Silver 

 Sponsor 

 

 المميزات

Free Exhibiting Space 84sqm 54sqm 36sqm مساحة العرض المجانية 

Name and Logo as sponsor in the campaign 

dedicated to the family and youth initiatives •   •    
اسم وشعار الراعي كداعم بالحملة المخصصة لجناح 

 المبادرات االسرية والشبابية  

Printable’ s       المطبوعات 

Exhibition Magazine Adverts. 3 pages 2 Pages 1 page اعالنات مجلة المعرض 

Editorial in  Exhibition  Magazine  2 p. 1 p. ½ P.  صفحة تحريرية بمجلة المعرض 

Online Promotion       االعالن االلكتروني 

Name and Logo on Exhibition Website •   •  •    االسم والشعار في الموقع االلكتروني للمعرض 

Name and Logo in Social Media (Facebook/

Twitter/ Instagram( 
•   •  •   

االسم والشعار بمواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك/ 

 تويتر/ انستغرام(

Live broadcasting for stand activities on event 

approved social media platforms 
5 

Times  

3 

Times  

2 

Times  

بث مباشر ألنشطة المنصة على مواقع التواصل المعتمدة 

 للمعرض

Special coverage for Sponsor’s Participation in  

types of Social Media 
5 3 2 

التنويه وإبراز مشاركة الراعي في مواقع التواصل االجتماعي 

 المتنوعة
Onsite Signage       االعالن بموقع المعرض 

Name & logo on Exhibition Hall Entrance 

Signage 
•   •  •   

 االسم والشعار في لوحة واجهة مدخل المعرض

Inside  Banner  Rigging size (1.5mx 2m( 3 2 1  متر 2× م0.8تعليق بنر داخل الصالة مقاس 

Roll Up Stand in the Event Entrance 3 2 1 رول آب استاند بالمدخل الرئيسي للمعرض 

Name & Logo on Venue’s main board size 

10Mx3M (D/S( 
•   •  •   

االسم والشعار بلوحة المعرض الرئيسية الخارجية مقاس 

 م )وجهين(2×م01

 Name & Logo on 20 Flags at Venue Fence , size 

½ mX2.5m •   •  •   
أعالم على سور مركز المعرض  21االسم والشعار ب 

 م2.8×م½ مقاس 

Others       اخرى 

Free Copies of the Exhibition Magazine 50 25 15  اعداد مجانية من مجلة المعرض 

Access to a Private Car Parking Area  6 Cars 4 Cars 2 Cars  توفير مواقف سيارات خاصة 

Recognition Trophy L M S  درع تقديري 

Fees 175.000 SR 100.000 SR 75.000 SR الرسوم 

 جناج المشاريع األسرية والشبابية  مــــمــيزات رعــــــــايــــــــــة

  متر معلق فوق المساحة المخصصة للمبادرة   2×0شعار الراعي على بنر مقاس 

 شعار الراعي بمنصات التواصل ضمن الحملة للمخصصة للمبادرة 

  شعار الراعي بالحملة المخصصة للمبادرة عند مدخل المعرض 

 ريال  00222قيمة الرعاية : 

Sponsorship Awards for Family & Youth Projects Pavilion  

 Sponsor's logo on a 6 x 3 meter banner hanging over the initiative's space  

 The sponsor's logo on the social platforms campaign dedicated to the initiative  

 The sponsor's logo in the initiative advertising campaign at the entrance to the 

exhibition 

Sponsorship Fees : 15000 SR 

  : Sponsorship الرعـــــــــــاية : 

  

 Thanks to Sponsors & Supporters of last sessionشكراً لرعاة و داعمي الدورة السابقة   



 

 

 Applicant Info                                                                                                                                                                                                 معلومات مقدم الطلب 

   Company Name  ............................................................................................................................اسم الشركة  .................................................................................................................

 Contact Person..........................................................................................................................  ...اسم المسئول  ................................................................................................................

 Tel............................  ...................................................................................................................................التليفون  ...................................................................................................................

 Mobile.................................................................................... ....................................................................................................................................................................الجوال ........................................

 Email.....................  ...................................................................................................................................بريد الكتروني ...............................................................................................................

 

 :Exhibits   .………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المعروضات : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

م  2122مـارس  22  -01نرغب في المشاركة  بمعرض الصناعات الوطنية واالستهالكية خالل الفترة  

الـرجـاا الـتـ كـيـد وارسـال  ,هـ بمركز جدة للمنتديـات والـفـعـالـيـات 0111شعبان  22الى  01الموافق 

 الفاتورة
 

   2المنصة رقم ........................................  المساحة ................................................. متر

 التوقيع ..............................................ختم  ........................................................

 

 

 

 التاريخ ............./............/..............

We are interested in participation at the National Consumer Industries Exhibition 

on  10 - 22 Mar. 2023   , 17 - 29 Shaaban 1444h ,  at Jeddah Center for Forums & 

Events , Pls confirm and send invoice 

Stand No ……………………….……...…      Space  …………..……………...…...……… M2   

Signature  ………………………...………      Stamp ……………………....…………….. 

 

 

Date  …………/……………/……………... 

 Floor Plan & Booking Formالمخطط واستمارة حجز   

 Send Back booking forms to Email :    info@consmix.com    ترسل استمارات الحجز الى البريد االلكتروني : 

ـــام    ـــ ـــ ـــ ـــ  هـــ

لن يقبل إلغاا الحجز بعد إرسال   -)0)سيتم حجز المساحات وفًقا ألولوية طلبات الحجز  - )0)

بموجب هذا النموذج يلتزم العارض بتسوية الرسوم المستحقة   -)2)نموذج الحجز إلى المنظمين 

 حسب الفاتورة الصادرة عن المنظمين.

Important 

(1)-Stands booking will be According to priority of booking requests (2)-Bookings 

cancelation is not accepted after submitting the Booking Form to the Organizers 

(3)- by this Form Exhibitor is obliged to settle the due Fees as per Invoice issued 

by the Organizers. 

1200 SAR  سعر المتر المربع    Price Per sqm 



 

 

القواطع -( على:/2 م02تحتوي كل )

 -كرسي  0)بارتيشن( + موكيت األرضــــــية  + 

اإلناره + لوحة  +  أرفــــف + كاونتر استعالم 2

 . اسمية

Each 12m2 will be equipped with: Parti-

tions + carpet  + Info counter + 3 

shelves + 1 chair + Electricity + Name 

Fascia.  

 Storageالمستودعات   

 Shell Schemeتجهيزات المنصات العادية    

                                               Available for big space onlyتتوفر للمساحات الكبيرة فقط   

  Servicesالخدمات   

 )   Without any liability , Organizers recommend the below contractors)دون ادني مسئولية ، وصي المنظمون بالمقاولي الخدمات ادناه    

 : التصاميم واالعمال الفنيةالهدايا و

 1812181252تليفون : وكالة ســامي للدعاية واإلعالن : 

  mohamed.alzaid@yahoo.comبريد الكتروني : 

Giveaways , Graphics & Arts Works: 

Sami Advertising Agency :  Tel: 0543750282  

Email: mohamed.alzaid@yahoo.com  

 خدمات الترويج والتوظيف

  1852021011: تليفون : سيلي كريتفتي  

 sally.alruby@selicreativity.comبريد الكتروني :  

Promoters & Staff Resourcing  :  

Seli Creativity : Tel : 0582630600 

E-mail : sally.alruby@selicreativity.com 

  1880010122تليفون : مودرن الين  : 

  feras@modernline.com.sa بريد الكتروني : 

Modern Line : Tel: 0556641433 

Email: feras@modernline.com.sa  

 تجهيزات المنصات الخاصة :

 1812002221: تليفون : المؤسسة المثالية  

 expodesign@gmail.comبريد الكتروني : 

Special Stand Design: 

Ideal Expo Est. : Tel : 0503613227  

Email : expodesign@gmail.com 

 : 0202: مجلة كونسمكس جديد 

ستشتمل المجلة على قائمة المعلومات األولية للجهات المشاركة في المعرض كما 

ستوفر ايضا فرصة لالعالن للراغبين منهم وسوف تـــوزع المجلة على زوار المعرض على 

 نطاق واسع وتنشر ايضا بالموقع اإللكتروني للمعرض .

ريال شامل ضريبة  8111قيمة الصفحة االعالنية الملونة اضافة الى صفحة تحريرية 

 القيمة المضافة

 

New : Exhibition Magazine : 

The magazine will include a list of Exhibitors preliminary information . It 

will also provide advertising opportunity for interested Exhibitors. The 

magazine will be distributed vastly to the Exhibition visitors and will also 

be published on the Exhibition’s website.  

The value of a colored advertising page plus editorial page is 5000 riyals, 

VAT included. 


