
خالل الفترة من 15 - 18 مارس 2021 م
الموافـــق األثنين 2 - 5 شعبـان 1442 هـ

الملف التسويقي





2021



 مع تطور الصناعات بمختلف تخصصاتها شهد عالم القماش 
والثوب واإلكسسوار العربي تغيرات كثيرة ومحاوالت كثيفة 
التجارية  العالمات  وتنافست  العصور،  مر  على  للتطوير 
والماركات الشهيرة على إبراز الثوب واألناقة العربية بأشكال 

عصرية حديثة وبأفكار فريدة تعبر عن الجمال واألصالة.

  فاألناقة تحتل مكانة مهمة في عالم أزيائنا، ونعمد دائما 
إلى محاولة اإلبقاء على هويتنا وأصالتنا العربية. ولتنوع هذه 

األذواق وتميزها جمعناها لكم في مكان واحد

فحياكم بالمعرض األول لألقمشة الرجالية واإلكسسوارات 
. 2021

هويتنا وأصالتنا العربية



الهدف العام

المستهدفون

األهداف التفصيلية

عرض أحدث وأجود أنواع األقمشة 
الرجالية العالمية واالكسسوارات الخاصة 

بأناقة الرجل في مكان واحد

الرجال بكل الفئات العمرية.

عرض أحدث األقمشة الرجالية.	 
عرض أحدث التصميمات في مجال الثوب الرجالي	 
منصة لتقديم المنتجات الجديدة في مجال االكسسوارات الرجالية .	 
التواصل مع زمالء الصناعة وفرصة لاللتقاء بالعمالء ووكالء التوزيع .	 



مجاالت
المعرض

خياطة األقمشةاألقمشة الرجالية

المستلزمات الرجالية االكسسوارات الرجالية
السبح - الخواتم - العصي - العطور - ساعات 

الغتر واألشمغة

الثياب الجاهزة 



عدد األجنحة المستهدفة

نوع المعرض

العارضين

وقت المعرض

68 جناح

معرض تعريفي ألحدث المنتجات والخامات 	 
معرض يسمح فيه بالبيع المباشر	 

يفضل توفر نقطة بيع إلكترونية )مدى(	 

من الساعة 4 عصرًا – 11 مساء	 
الدخول للمعرض مجاني بدون رسوم	 
موعد المعرض ) األثنين - الثالثاء - األربعاء - الخميس ( بتاريخ 2 -  5 / 8 / 1442 هـ 	 

الموافق  15 - 18 / 3 / 2021 م



الحملة اإلعالمية
تنطلق الحملة اإلعالمية قبل المعرض بـ60يوم وتشمل منصات التواصل االجتماعي 

والمواقع اإللكترونية الخاصة بالمدن والمحافظات 



المشاهدات والتفاعل اإللكتروني المتوقع في 
4 مناطق رئيسية ومحافظاتها

) الرياض – الشرقية – القصيم - حائل (

المكان

الحضور المتوقع
خالل 4 أيام المعرض

مركز معارض الرياض الدولي للمعارض 
صالة 2

+5 مليون تفاعل

+20.000زائر 



مميزات
الـرعاية



الشريك االستراتيجي
مساحة عرض مميزة في المدخل الرئيسي للمعرض بمساحة 72م2 غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
التكريم للجهة الراعية في حفل االفتتاح.	 
إبراز شعار الشركة كشريك استراتيجي في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )االنترنت، الوسائل المرئية، المسموعة، المقروءة(. 	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
صفحتين إعالنية بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
صفحتين إعالنية بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
ابراز شعار الشركة كشريك استراتيجي في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض.	 
إبراز شعار الشركة كشريك استراتيجي على بطاقات العارضين.	 
إبراز شعار الشركة كشريك استراتيجي في بطاقات دعوات زيارة المعرض والمطبوعات.	 
ظهور شعار الشريك االستراتيجي في البرومو التعريفي عن المعرض.	 
شعار الراعي على منصة تكريم الرعاة في حفل االفتتاح.	 
الحصول على 30 بطاقة دعوة لحضور افتتاح المعرض مع مواقف مخصصة .	 
شعار الراعي في خلفية الشاشة لحفل االفتتاح.	 
عرض شعار الراعي في منطقة التسجيل.	 
الحصول على نسخة من بيانات الزوار.	 
إجراء مقابلة مرئية لتقديم الشريك كراعي استراتيجي في منصات التواصل االجتماعي.	 
إبراز موقع منصة الشركة كشريك استراتيجي في خريطة المعرض.	 
إبراز شعار الشركة كشريك استراتيجي على الموقع اإللكتروني  الخاص بالمعرض مع رابط بنر الكتروني لموقع الشركة الراعية لمدة 6 أشهر .	 
إدراج اسم الشريك االستراتيجي على بطاقات التسجيل الخاصة بالمعرض.	 
زيارة المشهورين المدعوين لتغطية المعرض لزيارة الشريك االستراتيجي وتغطية الجناح ومنتجات الشركة بعدد 4 مشاهير .	 
تسليم الشريك االستراتيجي البوم تذكاري عن المعرض.	 
طباعة شعار الشريك االستراتيجي على الالينر الخاص بالمعرض .	 
تسليم الشريك االستراتيجي عرض تغطية متكاملة مرئي عن مشاركته في المعرض خالل فترة المعرض.	 



الراعي الماسي

مساحة عرض مميزة في المدخل الرئيسي للمعرض بمساحة 64م2 غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
التكريم للجهة الراعية في حفل االفتتاح.	 
إبراز شعار الشركة كراعي ماسي في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )االنترنت، الوسائل المرئية، المسموعة، المقروءة(. 	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
صفحة إعالنية بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
صفحة إعالنية بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
ابراز شعار الشركة كراعي ماسي في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي ماسي على بطاقات العارضين.	 
إبراز شعار الشركة كراعي ماسي في بطاقات دعوات زيارة المعرض والمطبوعات.	 
شعار الراعي على منصة تكريم الرعاة في حفل االفتتاح.	 
الحصول على 25بطاقة دعوة لحضور افتتاح المعرض مع مواقف مخصصة .	 
عرض شعار الراعي في منطقة التسجيل.	 
إجراء مقابلة مرئية لتقديم الشركة كراعي ماسي في منصات التواصل االجتماعي.	 
إبراز موقع منصة الشركة كراعي ماسي في خريطة المعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي ماسي على الموقع اإللكتروني  الخاص بالمعرض مع رابط بنر الكتروني لموقع الشركة الراعية لمدة 6 أشهر .	 
إدراج اسم الراعي ماسي على بطاقات التسجيل الخاصة بالمعرض.	 
زيارة المشهورين المدعوين لتغطية المعرض لزيارة جناح الراعي الماسي وتغطية الجناح ومنتجات الشركة بعدد 3 مشاهير .	 
تسليم الراعي ماسي البوم تذكاري عن المعرض.	 



الراعي البالتيني

مساحة عرض مميزة في المدخل الرئيسي للمعرض بمساحة 56م2 غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
التكريم للجهة الراعية في حفل االفتتاح.	 
إبراز شعار الشركة كراعي بالتيني في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )االنترنت، الوسائل المرئية، المسموعة، المقروءة(. 	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
صفحة إعالنية بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
صفحة إعالنية بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
ابراز شعار الشركة كراعي بالتيني في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي بالتيني على بطاقات العارضين.	 
إبراز شعار الشركة كراعي بالتيني في بطاقات دعوات زيارة المعرض والمطبوعات.	 
شعار الراعي على منصة تكريم الرعاة في حفل االفتتاح.	 
الحصول على 20بطاقة دعوة لحضور افتتاح المعرض مع مواقف مخصصة .	 
عرض شعار الراعي في منطقة التسجيل.	 
إبراز موقع منصة الشركة كراعي بالتيني في خريطة المعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي بالتيني على الموقع اإللكتروني  الخاص بالمعرض مع رابط بنر الكتروني لموقع الشركة الراعية لمدة 6 أشهر .	 
إدراج اسم الراعي البالتيني على بطاقات التسجيل الخاصة بالمعرض.	 
زيارة المشهورين المدعوين لتغطية المعرض لزيارة جناح الراعي البالتيني وتغطية الجناح ومنتجات الشركة بعدد 2 مشاهير .	 
تسليم الراعي البالتيني البوم تذكاري عن المعرض.	 



الراعي الذهبي
مساحة عرض مميزة في المدخل الرئيسي للمعرض بمساحة 48م2 غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
التكريم للجهة الراعية في حفل االفتتاح.	 
إبراز شعار الشركة كشريك ذهبي في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )االنترنت، الوسائل المرئية، المسموعة، المقروءة(. 	 
شعار الشركة ونبذة عنها  بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
شعار الشركة ونبذة عنها بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
شعار الشركة كراعي ذهبي في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض ) مقاس الشعار صغير (.	 
شعار الشركة كراعي ذهبي على بطاقات العارضين ) مقاس الشعار صغير (.	 
شعار الشركة كراعي ذهبي في بطاقات دعوات زيارة المعرض والمطبوعات ) مقاس الشعار صغير (.	 
شعار الراعي على منصة تكريم الرعاة في حفل االفتتاح.	 
الحصول على 15 بطاقة دعوة لحضور افتتاح المعرض مع مواقف مخصصة .	 
عرض شعار الراعي في منطقة التسجيل ) مقاس الشعار صغير (.	 
إدارج شعار موقع جناح الشركة كراعي ذهبي في خريطة المعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي ذهبي على الموقع اإللكتروني  الخاص بالمعرض مع رابط بنر الكتروني لموقع الشركة الراعية لمدة 6 أشهر .	 
إدراج اسم  الشركة كراعي ذهبي على بطاقات التسجيل الخاصة بالمعرض ) مقاس الشعار صغير ( .	 
زيارة المشهورين المدعوين لتغطية المعرض لزيارة الشريك الذهبي وتغطية الجناح ومنتجات الشركة بعدد 1 مشهور .	 
تسليم الراعي الذهبي البوم تذكاري عن المعرض.	 



مساحة عرض مميزة في المدخل الرئيسي للمعرض بمساحة 28م2 غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
التكريم للجهة الراعية في حفل االفتتاح.	 
إبراز شعار الشركة كراعي فضي في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )االنترنت، الوسائل المرئية، المسموعة، المقروءة(. 	 
شعار الشركة ونبذة عنها  بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
شعار الشركة ونبذة عنها بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
شعار الشركة كراعي فضي في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض.	 
الحصول على 5 بطاقات دعوة لحضور افتتاح المعرض مع مواقف مخصصة .	 
إدارج شعار موقع جناح الشركة كشريك فضي في خريطة المعرض.	 
إدارج شعار الشركة كراعي فضي على الموقع اإللكتروني الخاص بالمعرض مع رابط بنر الكتروني لموقع الشركة الراعية لمدة 6 أشهر .	 

الراعي الفضي



مساحة عرض في المنطقة المميزة بالمعرض بمساحة 15م2  غير مجهزة في قاعة المعرض.	 
إبراز شعار الشركة كراعي مشارك في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض )منصات التواصل االجتماعي (	 
شعار الجهة الراعية ضمن الدعوات عبر البريد االلكتروني مليون رسالة.	 
شعار الشركة ونبذة عنها  بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
شعار الشركة ونبذة عنها بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 
ابراز شعار الشركة كراعي مشارك في اللوحات الخارجية والداخلية للمعرض.	 
شعار الراعي على منصة تكريم الرعاة في حفل االفتتاح.	 

مساحة عرض بمقاس ) 3 متر * 4 متر ( بإجمالي 12م2 مجهزة في قاعة المعرض .	 
إبراز شعار الجهة المشاركة في الحمالت التسويقية الخاصة بالمعرض ) منصات التواصل االجتماعي (	 
شعار الشركة ونبذة عنها  بالدليل اإللكتروني الخاص بالمعرض.	 
شعار الشركة ونبذة عنها بالتقرير اإللكتروني الختامي عن المعرض .	 

الرعاة المشاركون

األجنحة المشاركة



مخــطـط
المعرض
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مكان 
إقـامـــة 
المعرض





تنفيذ مؤتمر جينوم الجمل العربي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت رعاية معالي وزير الزراعة.	 

مؤتمر تقنيات وأبحاث المياه لكرسي الشيخ محمد بن حسين العمودي ألبحاث المياه.	 

تنفيذ عدة معارض ليوم المهنة لعدد من كليات جامعة الملك سعود.	 

معرض عمادة شؤون الطالب بالتزامن مع اليوم الوطني بجامعة الملك سعود.	 

معرض الشراكة الطالبية بجامعة الملك سعود.	 

تصميم وتنفيذ جناح وحفل شركة آل سعيدان للعقارات بمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني.	 

تصميم وتنفيذ مباني افتراضية لمركز األمير نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة.	 

إعداد وتنفيذ حفل افتتاح برنامج وفير برو الخاص بقيادة الحرس الملكي.	 

إعداد وتنفيذ حفل إندماج شركة إيداك السعودية مع شركة ماريو الفرنسية تحت رعاية السفير الفرنسي.	 

تصميم وتصنيع أجنحة لبعض الشركات المشاركة في عدة معارض مختلفة.	 

االعداد واالشراف على حفل افتتاح اللونا كافية االلماني.	 

االعداد واالشراف على حفل افتتاح جوليان كافية البلجيكي.	 

تصميم وتنفيذ فعالية ومبادرة #كيف_تشخص لشماغ البسام في سوق النخيل مول. 	 

تنظيم وتنفيذ حفل المزاد للمنتجات العقارية لشركة ريماكس بفندق كراون بالزا.	 

  أبــرز إنجازاتنا على مستوى الفعاليات والمعارض

شركة أفكاري الدعائية بدأنا عام 2009 بالمعرض السعودي للوسائل من نحن
الدعائية واإلعالنية على شرف معالي وزير الثقافة واإلعالم  



شكرًا لكم




