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 یمثــل ملتقــى رواد صناعــة الســیاحة والســفر منصــة مفتوحة لشــركات الســفر والســیاحة
 المحلیــة والعالمیــة التــي تبحــث عــن فــرص تجاریــة ، حیــث توفــر حضــور المؤتمــرات
 مجانــاً،  باإلضافــة إلــى توفــر العدیــد مــن الســاعات إلتاحــة فــرص التواصــل ، ولمعرفة
ــن ــا ســیتاح للزائری ــام ، كم ــذا الع ــا ھ ــة جدیدن ــھ ، ومعرف ــام ب ــھ والقی ــع رؤیت ــا تتوق  م
ــات ــیاحة والوجھ ــركات الس ــن ش ــرة م ــة كبی ــى مجموع ــرف عل ــة للتع ــة ذھبی  فرص

. السیاحیة  من حول العالم

�اذا ملتقى رّواد صناعة السياحة والسفر؟





التواصل ب� ال�كات وا�ستهلك

 ملتقــى رواد صناعــة الســیاحة والســفر ھــو فرصتــك الوصــول إلــى األواق األكثــر شــھرة
ــون ــن 17 ملی ــر م ــعودیین أكث ــافرین الس ــجل المس ــث یس ــم، حی ــي العال ــفر ف ــال الس  بمج
 رحلــة إلــى الخــارج ســنویا، ففــي كثیــر مــن األحیــان، یســافر الســعودیون بمیزانیــة إنفــاق
ــع ــن جمی ــبة بی ــر نس ــي أكب ــة، وھ ــن 7 - 12 لیل ــة م ــدة اإلقام ــط م ــون متوس ــھ، ویك  عالی
 المســافرین اآلخریــن فــي المنطقــة، كمــا شــھدت الســیاحة التجاریــة إلــی أوروبــا وغیرھــا من

الوجھات الرئیسیة حیث شھدت تطورا کبیرا

 اختیــارك المشــاركة فــي ملتقــى رواد صناعــة الســیاحة والســفر فــي الریــاض ســیكون أفضل
قرار یتم اتخاذه في مجال األعمال التي تقوم بھا





يشارك يف ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر 2018 كل من

المؤسسات الحكومیة 
الھیئات السیاحیة

الفنادق والمنتجعات السیاحیة
خطوط الطیران

وكاالت السفر المحلیة والعالمیة
شركات تأجیر السیارات

وكاالت السیارات

السیاحة الطبیة والتعلیمیة 
البنوك

شركات االتصاالت
السفارات والقنصلیات

العقارات الدولیة

األنشطة
 سیساعدك المشاركین حیث یفوق عددھم أكثر من 75 عارض ألكثر من 30 دولة على اكتشاف
 كل الوجھــات الســیاحیة الشــھیرة وغیــر المعروفــة وسیشــمل المعــرض علــى بعــض العــروض
ً  التراثیــة ، باإلضافــة الــى األزیــاء المحلیــة ، النــدوات ، الفنــون والحــرف الیدویــة لیكــون معرضا

نابضاً بالحیاة



�اذا تشارك ؟



 ســتضمن مشــاركتكم التواصــل مــع ممثلــي الشــركات ورجــال األعمــال ، والمنظمات
 التابعــة لھــم وبالتالــي التعــرف علــى عمالئھــم ، باإلضافــة إلــى اكتشــاف كل جدیــد
ــیتم ــن المفاجــآت ، وس ــد م ــذا الحــدث المزی ــة ، وســوف یصاحــب ھ ــن كل وجھ  م
 تغطیــة الحــدث بالقنــوات اإلخباریــة الوطنیــة والدولیــة طــوال الثالثــة أیــام ، باإلضافة

.إلى وسائل التواصل اإلجتماعي والحمالت اإلعالنیة



 مخطط ا�عرض



الرعاة

ســوف تضــع حملتنــا التســویقیة العالمــة التجاریــة الخاصــة بــك 
ــاء  ــع أنح ــي جمی ــتھدفین ف ــتھلكین المس ــن المس ــام اآلالف م أم

العالم المستمرة حنى إنتھاء المعرض
شــركة األوســط توفرلــك فرصــة مثالیــة لعملــك إلثبــات التزامــك 

بتطویر النظام المحلي والعالمي وتدعیم أھدافك التسویقیة.



باقة الراعي الب�تيني

90 م 2 (الطول 15 م، والعرض 6 م)

*

الفوائد الرئیسیة

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

یتم توفیر منطقة عرض غیر مجھزة وتبلغ حوالي 90 م2 في المدخل الرئیسي 
لصالة المعرض.

یتم التكریم من قبل منظمي الملتقي.
منح صفحتین في دلیل المعرض.

عرض شعار الشركة كراعي بالتیني في الحمالت التسویقیة للملتقي.
عــرض شــعار الشــركة كراعــي بالتینــي علــى بطاقــات الدعــوات الخاصــة 

لكبار الشخصیات.
إجراء مقابالت إعالمیة خالل الحدث.
تلقي 25 دعوة لحضور حفل االفتتاح.

المشاركة في المؤتمر الصحفي في حفل افتتاح الملتقي.
تعیین 15 مقعد لكبار الشخصیات الھامة في صالة الملتقى.

عــرض شــعار الشــركة كراعــي بالتینــي فــي الموقــع االلكترونــي الخــاص 
بملتقى رواد السیاحة والسفر.

عــرض شــعار الشــركة كراعــي بالتینــي فــي منشــورات الملتقــى وبرنامــج 
فعالیات الملتقى والتقریر النھائي.



باقة الراعي الذهبي

48 م2 (الطول 8م ، والعرض 6م)

الفوائد الرئیسیة
یتم توفیر منطقة عرض غیر مجھزة في صالة المعرض.

یتم التكریم من قبل منظمي الملتقي.
منح صفحة في دلیل المعرض.

عــرض شــعار الشــركة كراعــي ذھبــي  فــي الحمــالت التســویقیة للملتقــي 
في جمیع الالفتات الداخلیة والخارجیة.

عرض شعار الشركة على الدعوات.
عــرض شــعار الشــركة كراعــي ذھبــي  فــي الحملــة التســویقیة الخاصــة 

بالملتقي.
إجراء مقابالت إعالمیة خالل الحدث.

عــرض شــعار الشــركة كراعــي ذھبــي فــي منشــورات الملتقــى وبرنامــج 
فعالیات الملتقى والتقریر النھائي.

تلقي 15 دعوة لحضور حفل االفتتاح.
تعیین 10 مقاعد لكبار الشخصیات الھامة في صالة الملتقي.

عــرض شــعار الشــركة كراعــي ذھبــي فــي الموقــع االلكترونــي الخــاص 
بملتقى رواد السیاحة والسفر2018.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



ــم  للســنة الثانیــة علــى التوالــي، قــام ملتقــى رواد صناعــة الســیاحة والســفر بتقدی
منصــة واســعة للشــركات المحلیــة واإلقلیمیــة لتســویق أنفســھم فــي الســوق 

السعودي للسفر والسیاحة.

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر  

تقرير 2017

احصائيات

العارض�

40

الزوار

4754

الدول

8

السفراء

13

مساحة العرض

م2 2300

التغطية ا�ع�مية

صحفي 70

     قنوات تلفزيونية 10 

ومشاه� من السوشيال ميديا

%45 من الزوار من فئة صناعة السفر والمھنیین
%55 من الزوار من محبي السفر والسیاحة

المشاركین 2017
العقارات  الدولیة
المنتجعات
الفنادق
وكاالت السفر
تأجیر السیارات
خطوط الطیاران
ھیئات السیاحیة 
اخرى

السعودیة
االمارات
تركیا
البحرین
مالیزیا
تنزانیا
امریكا 
الھند



احصائيات

ــم منصــة  ــى رواد صناعــة الســیاحة والســفر بتقدی ــام ملتق ــى ، ق ــي الســنة األول ف
ــعودي  ــوق الس ــي الس ــھم ف ــویق أنفس ــة لتس ــة واإلقلیمی ــركات المحلی ــعة للش واس

للسفر والسیاحة.

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر  

تقرير 2016

%46 من الزوار من فئة صناعة السفر والمھنیین  
%54 من الزوار من محبي السفر والسیاحة  

العقارات  الدولیة
المنتجعات
الفنادق
وكاالت السفر
تأجیر السیارات
خطوط الطیاران
رحالة
ھیئات السیاحیة 

المشاركین 2016

العارض�

44

الزوار

3752

الدول

7

مساحة العرض

م2 2300
التغطية ا�ع�مية 

صحفي 70

 ومشاه� من   

السوشيال ميديا

السعودیة
االمارات
تركیا
مصر
قطر
نیجیریا
قبرص
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