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يعد المعرض السعودي للطباعة والتغليف  2020هو النسخة السابعة
عشر من الحدث األضخم داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق
بتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف ،ويمثل أكبر تجمع تجاري من
نوعه داخل المملكة .ويقام المعرض بالتزامن مع المعرض السعودي
عالميا ووجهة
صرحا
ممثل بذلك
للبالستيك والصناعات البتروكيماوية،
ً
ً
ً
دورا
مهمة تجذب العديد من الزوار المحليين والعالميين ،ويلعب
ً
فعال في إظهار وتوضيح النمو الهائل في قطاع الطباعة
ً

والتغليف داخل المملكة .ويسعى المعرض هذا العام
إلى تسليط الضوء على االبتكارات المتنوعة في هذه
القطاعات والتي حظيت باهتمام واسع واستثمارات
تماشيا مع خارطة الطريق
كبيرة من الحكومة
ً
التي قدمتها رؤية السعودية .2030

ملف
المعرض
استكشاف حلول فنية ال متناهية
يهدف المعرض السعودي للطباعة والتغليف  2020إلى عرض أحدث االبتكارات والتقنيات
واالتجاهات الجديدة في قطاع الطباعة والتغليف ،ويوفر للحضور منصة عالمية تفتح
وتمكنهم من الوصول إلى أسواق مختلفة وعمالء على نطاق أوسع
لهم آفاق جديدة،
ُ
من جميع أنحاء العالم و ُتسهل التواصل فيما بينهم ،وكذلك توفير المناخ المثالي لعرض
المبتكرة والمشاريع الرائدة من كبرى المنشآت المحلية والعالمية والتي ُتش ّكل
المنتجات ُ
مستقبل الصناعة داخل المملكة وخارجها ،وتلعب دور أساسي في دعم رؤية المملكة في
محاولة تنويع اقتصادها.

نظرة عامة على القطاع
رؤية للمستقبل

تمتلك المملكة العربية السعودية  ٪67من حصة صناعة
التعبئة والتغليف في دول الخليج ،وتمثل  ٪70من إجمالي
حجم التجارة في المنطقة وذلك بصفتها المحور االقتصادي
مهما في رحلة
دورا
األساسي للشرق األوسط .وستلعب هذه القطاعات بجانب قطاع الطباعة،
ً
ً
وخطة المملكة نحو تحقيق التنويع االقتصادي.

حقائق وأرقام

تماشيا مع برنامج التحول الوطني  2020و رؤية السعودية  ،2030تعهدت المملكة
ً
بتعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية بهدف تنويع اقتصاد المملكة .ومن
خالل االستفادة من ريادتها العالمية في مجال النفط والبتروكيماويات ،تسعى
حاسما في دفع
دورا
المملكة العربية السعودية إلى زيادة االستثمار في تطوير القطاعات التي ستلعب
ً
ً
االزدهار االقتصادي وتحقيق االكتفاء الذاتي.

أهمية القطاع

لماذا تعرض
أعمالك؟
فوائد للعارضين
y yعرض وإطالق أحدث المنتجات ،والتقنيات والمشاريع
أمام أكثر من  10آالف زائر محلي ودولي.
فعالة وصفقات
y yتكوين وبناء عالقات وشراكات
ّ
ناجحة مع كبرى المنشآت والعالمات التجارية الرائدة
داخل المملكة وخارجها.
وجها لوجه مع كبار الشخصيات،
y yفرصة اللقاء
ً
ومندوبي كال القطاعين الخاص والحكومي وصناع
القرار لمناقشة ُمستقبل الطباعة والتغليف.

قيادات
عالمية،
وشراكات
استراتيجية

y yالتواصل مع ممثلي الشركات الدولية ،والمستثمرين،
والمستهلكين ورجال األعمال؛ واستكشاف فرص
جديدة لتنمية وتطوير أعمالك.
y yتعزيز وجود عالمتك التجارية وتسويقها في منطقة
اقتصادية مزدهرة مثل السعودية ،واكتشاف فرص
تعاون متنوعة مع دول مجلس التعاون الخليجي
والشرق األوسط.
y yاالطالع على أكبر المشاريع القادمة في هذا
القطاع ،ومعرفة كيف يمكنك المساهمة في
تحقيقها.

y yاالطالع على أحدث التقنيات واألدوات والحلول الرائدة
طورها كبرى المنشآت المحلية والعالمية.
التي ُت ّ

لماذا تحضر
المعرض؟
الفرص للزوار

y yمعرفة االبتكارات المتميزة واالتجاهات الجديدة التي
يتم استخدامها لتوفير حلول صديقة للبيئة وموثوقة
لمختلف األسواق.
y yالوصول إلى األدوات والتقنيات الالزمة لتعزيز مستويات
اإلنتاج وتطوير منتجات رائدة واستثنائية.
y yتكوين عالقات وشراكات مع أكثر من  400عارض من أمريكا
الشمالية وآسيا وأوروبا.
وفعالة من
y yاستلهام أفكار لتصميم حلول أعمال جديدة
ّ
خالل المشاركة في المناقشات والعروض التقديمية
المتعلقة بالمنتجات والمعدات الجديدة.
y yاستكشاف أحدث االتجاهات في صناعات التعبئة والتغليف
والطباعة ،وتطوير استراتيجيات منشآتك لمواكبة هذه
االتجاهات واستغاللها.

قائمة المعروضات
الطباعة

التغليف

اللوحات اإلعالنية
والجرافيك

y yأجهزة ما قبل الطباعة .

y yأالت التعبئة.

y yاللوحات واللوحات المعدنية.

y yأالت التخييط.

y yأالت التغليف.

y yالالفتات والملصقات.

y yأالت التغليف.

y yتعبئة وتعليف السلع اإلستهالكية.

y yالالفتات الكهربائية.

y yأالت التلميع.

y yخدمات التصميم والتصنيع.

y yمراكز الرسائل اإللكترونية.

y yأالت القطع والطي.

y yلوازم التغليف.

y yالتصوير البياني .

y yبرمجيات ماقبل الطباعة.

y yمعدات التغليف الصناعي.

y yطباعة المواد الكبيرةالحجم.

y yتقنيات الطباعة الرقمية المباشرة.

y yمعدات إنتاج الورق.

y yلوحات الطرقات.

y yتقنيات البطاعة الرقمية الحريرية.

y yمعدات تعبئة األغذية.

y yركائز الالفتات

y yخدمات التصميم والطباعة.

y yمواد التغليف.

y yمعدات متنوعة

y yطابعات الملصقات الكبيرة.
y yالطباعة الصحافية.
y yمعدات التدفيق.
y yمعدات المطابع.
y yورق ولوازم الطباعة.

لمحة عن الجهة المنظمة
المحترفيـــن داخـــل الســـعودية ،تعتبـــر شـــركة معـــارض
بقيـــادة فريـــق مـــن أفضـــل ُ
الري ــاض المح ــدودة ه ــي األفض ــل ف ــي مجاله ــا كمنظ ــم للمع ــارض ،وتمتل ــك أكث ــر م ــن
عام ــا م ــن الخب ــرة ف ــي تنفي ــذ أه ــم الفعالي ــات والمع ــارض والمؤتم ــرات الضخم ــة
ً 38
فع ــال ف ــي تحقي ــق نم ــو ف ــي ه ــذا
بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،وس ــاهمت بش ــكل ّ
القط ــاع عل ــى م ــدار ه ــذه األع ــوام الطويل ــة.
ناجحــا
وقــد نفــذت شــركة معــارض الريــاض المحــدودة أكثــر مــن  450فعاليــة وحد ًثــا
ً
حتــى اآلن ،وذلــك بدعــم مــن حوالــي  120هيئــة تجاريــة
وصناعي ــة ف ــي أكث ــر م ــن  50دول ــة .وتعتب ــر الش ــركة عالم ــة رائ ــدة ف ــي ه ــذه
الصناع ــة بفض ــل خبرته ــا ،وخدمته ــا المثالي ــة والمبتك ــرة وفريقه ــا االس ــتثنائي
م ــن المحترفي ــن المؤهلي ــن.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:
http://www.recexpo.com
الرياض :مدينة الرياض هي العاصمة للمملكة العربية السعودية،
وحاضرة الشرق األوسط التي يقطنها أكثر من  8.2مليون نسمة.
وتضم المدينة معالم آسرة وقطع معمارية فريدة ،وهي مركز
للثقافة والترفيه والفنون واألعمال ،وهي شاهد حقيقي على
تطور ومستقبل المملكة وأصالتها.

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض :مركز الرياض الدولي
للمؤتمرات والمعارض ( )RICECهو منشأة حديثة للمؤتمرات
والمعارض تم تصميمها لمساعدة الشركات على إظهار
إمكانياتها وقدراتها الحقيقية للعالم في أبهى صورة .سواء
منظما لحدث ،فقد تم تجهيز المركز بأرقى
عارضا أو
زائرا أو
ً
كنت ً
ً
التجهيزات وأفخم وسائل الراحة الحديثة والمرافق الشاملة
لدعم تحقيق أهدافك.

احجز جناحك اآلن ...
لحجز جناحك داخل المعرض أو أي استفسار آخر يرجى التواصل مع المنظمين من خالل الوسائل التالية:

من داخل المملكة

من خارج المملكة

االسم+966 920024020 :
الهاتف+966 11 229 5612 :
البريد اإللكترونيsaudi-pppp@recexpo.com :
www.saudi-pppp.com

االسم+966 11 4979309 :
الهاتف+966 11 229 5612 :
البريد اإللكترونيsaudi-pppp@recexpo.com :

تنظيم:
Member

www.saudi-pppp.com

صندوق البريد ،56010 :الرياض  ،11554المملكة العربية السعودية،
هاتف ،+966 ٩٢٠٠٢٤٠٢٠ :فاكس+966 11 229 5612 :
البريد اإللكتروني ،info@recexpo.com :موقع اإللكترونيwww.recexpo.com :

تابعونا:

