
Schooling Expo 2019
المعرض السعودي للجامعات والمدارس والقرطاسية

أكبر تجمع الستقبال العام الدراسي 2019
( جامعات، معاهد، مدارس، مكتبات وأدوات مكتبية، قرطاسية )

300 عارض لجميع احتياجات العودة للعام الدراسي الجديد 2019 ولمدة أربعة أيام
مساحة اكثر من 6000 متر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات لتوفير أفضل بيئة عرض للعارضين

أيام 22 – 25 / اغسطس /2019 م
20 - 23 / ذو الحجة / 1440هـ

من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليًال
مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

www.schoolingexpo.com
info@schoolingexpo.com

لحجز مساحتك واالستفسار االتصال على

0561960655
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ــرص  ــال ح ــن خ ــاها، وم ــن أن ننس ــة، ال يمك ــاعر جميل ــة مش ــى الدراس ــودة إل ــاعر الع مش
األســرة علــى اختيــار المدرســة، أو الجامعــة، األنســب ألبنائهــم لتحقيق آمالهم ومســتقبلهم 
فــي الحصــول علــى أفضــل تعليــم مناســب إلمكانيــات األســرة وذلــك مــن خــال االطــاع 
والمقارنــة بيــن البرامــج التعليميــة للجامعــات، والمــدارس، واختيــار األدوات المدرســية 

والقرطاســية فــي أجــواء ممتعــة ومفيــدة.

الســعودي  “المعــرض  والمؤتمــرات  المعــارض  لتنظيــم  إرادة  مجموعــة  نحــن  نقــدم 
للجامعــات والمــدارس والقرطاســية “Schooling Expo 2019” ، كحــدث جديــد مــن نوعــه 
ــن  ــة الســعودية وعلــى المســتوى االقليمــي، حيــث يمكــن للعارضي فــي المملكــة العربي

ــزة. ــدة وممي ــة فري ــي تجرب ــول ف ــة الدخ ــراد العائل ــع أف وجمي

”Schooling Expo 2019“ رؤية

تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية كوجهــة جاذبــة للتعليــم المتميــز، محليــًا، 
وإقليميــًا، ودوليــًا، بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030، وإبــراز مــدى التطــور والنمــو فــي المجــال 
التعليمــي الخــاص علــى مســتوى الجامعــات، والمــدارس، وتوفيــر الفرصــة لألســرة الختيــار 
مســتقبل تعليمــي جيــد ألبنائهــم وشــراء احتياجاتهــم التعليميــة، فــي أكبــر تجمــع مــن نوعه.

”Schooling Expo 2019“ أهداف

1. مشــاركة مؤسســات تعليميــة دوليــة، وإقليميــة، إليجــاد احتــكاك وتبــادل الخبــرات بينهــا 
وبيــن المؤسســات التعليميــة الســعودية.

2. التسوق وقضاء وقت مفيد وممتع لجميع المهتمين من الزوار وأفراد العائلة.
3. البيع المباشر للجمهور، وتحقيق فائدة ربحية للعارضين.

4. تنظيم مميز إلنجاح المعرض وفعالياته، وتحقيق أكبر نسبة حضور للمعرض.
5. أن يكــون المعــرض حــدث ســنوي مســتمر ومتميــز علــى المســتوى المحلــي واالقليمــي 

والدولــي يعــزز دور المملكــة العربيــة الســعودية كوجهــة تعليميــة جاذبــة.
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”Schooling Expo 2019“ زوار

* الفئات المستهدفة من الزوار :
1. جميع أفراد العائلة ) األطفال والنساء والرجال ( جميع الفئات العمرية.

2. الدارسين والمهتمين في االلتحاق في الجامعات أو المعاهد و المدارس الخاصة.
3. المهتمين في قطاع التعليم.

”Schooling Expo 2019“ المشاركين في

1. الجامعات الخاصة والحكومية والجامعات الدولية.
2. المدارس الخاصة والدولية.
3. المعاهد التعليمية الخاصة.

4. األدوات المكتبية والقرطاسية واألدوات المدرسية والجامعية.
5. مؤسسات األلعاب التعليمية واالبتكارية.

”Schooling Expo 2019“ مزايا

1. االفتتاح الرسمي للمعرض من خال شخصية رسمية اعتبارية .
2. موقــع المعــرض االســتراتيجي والراقــي والــذي يتوســط العاصمــة الريــاض، حيــث يعتبــر مركــز 

الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات المركــز الرئيســي للمعــارض فــي مدينــة الريــاض.
ــم وجهــًا  ــن فــي قطــاع التعلي ــات المجتمــع، والمهتمي ــع فئ ــة جمي ــن لمقابل 3. فرصــة رائعــة للعارضي
لوجــه وعــرض منتجاتهــم وبرامجهــم، وإبــراز عامتهــم التجاريــة بمــا يعــزز الهويــة التســويقية بيــن 

المنافســين.
4. التنــوع المميــز فــي العارضيــن والمعروضــات، حيــث تغطــي اهتمامــات جميــع الفئــات المســتهدفة 

مــن الــزوار.
5. اختيــار توقيــت المعــرض فــي موســم العــودة الــى الدراســة قبــل بدايــة العــام الدراســي 2019 – 

ــرة. 2020 مباش
ــرادات  ــق اإلي ــزوار، وتحقي ــم لل ــة وخدماته ــم التعليمي ــم وبرامجه ــويق منتجاته ــرض وتس ــة لع 6. فرص

ــاح. واألرب
7. مركز إعامي للمعرض يقوم بنشر التغطيات اإلعامية لوسائل اإلعام.

8. مجانية الدخول للمعرض.
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”Schooling Expo 2019“ الحملة اإلعامية واإلعانية

ستكون الحملة اإلعانية واإلعامية حسب اآلتي :
* مؤتمر صحفي في افتتاح المعرض ودعوة الصحفيين من جميع وسائل اإلعام.

* فيديو أفام موشن جرافيك عن المعرض يتم نشرها في وسائل اإلعام والتوصيل المختلفة واليوتيوب.
* توجيه عدد 100.000رسالة نصية للجمهور المستهدف.

.“ Google ads“ اإلعان االلكتروني عبر شبكة جوجل االحترافية *
* بوستر للتوزيع في جميع المدارس المشاركة

* توجيه عدد 50.000 رسالة استهدافية بالبريد الكتروني لزيارة المعرض.
* النشــرة عــن المعــرض عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي قبــل وأثنــاء المعــرض ) تويتــر، انســتغرام، ســناب شــات، فيــس بــوك (، مــع التغطيــة اإلعاميــة اليوميــة علــى 

www.schoolingexpo.com الموقــع االلكترونــي للمعــرض
* لوحات إعانية خارجية مميزة على واجهات قاعة مركز المعارض والمؤتمرات.

* تواجد حدث المعرض في الروزنامة الرسمية لمركز المعارض والمؤتمرات وكذلك الروزنامة الرسمية للهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات.
* التغطية من خال مشاهير التواصل االجتماعي في يوم االفتتاح.

”Schooling Expo 2019“ الخدمات اللوجستية المقدمة للعارضين

1. الفعاليات واألنشطة وورش العمل المرافقة أيام المعرض.
2. قاعات VIP لكبار الزوار ورجال األعمال.

3. توفر مواقف سيارات واسعة ومريحة وسهولة دخول وخروج الزائرين للمعرض.
4. أمن وحراسة ونظافة طوال أيام المعرض.

5. توفير منطقة تخزين بضائع للعارضين .
6. تجهيز المعرض يبدأ قبل 24 ساعة من المعرض للعارضين و24 ساعة اخرى بعد االنتهاء من المعرض.

7. توفير التجهيزات األساسية :

* بوث قواطع اكتنور حسب المساحة المختارة حسب الصورة المرفقة
* طاولة صغيرة

* كرسي عدد ) 2 (
* كهرباء ) ابريز عدد 1 (

* إضاءة
* طباعة االسم التجاري والشعار على البوث الخاص بك.

وفــي حــال رغبــة العــارض فــي تصميــم البــوث الخــاص بــه بشــكل مميــز ومختلــف، يمكننــا إرســال قائمــة باألســعار حســب المواصفــات المرغوبــة، وتنفيــذ بوثــات خشــبية 
ذات مواصفــات فريــدة.
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STAGE

EXIT & ENTRANCE

SERVICES
ENTRANCE

MAIN ENTRANCE

36M2 TV STUDIO
36M2 VIP 36M2

210M2

210M2

50M2

الراعي
الماسي

24M2

الراعي الذهبي

50M2

الراعي الماسي
50M2

الراعي الماسي

64M2

الراعي البالتيني
64M2

الراعي البالتيني
72M2

الراعي الرئيسي
80M2

الشريك اإلستراتيجي
72M2

الراعي الرئيسي

C1

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1 A1

A5

A6

B1 B2

B13 B14

B3 B4

B15 B16

B5 B6

B17 B18

B7 B8

B19 B20

B9 B10

B21 B22

B11 B12

B23 B24

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A2 A3 A4

D22

D21

D20

D19

D18

D17

D16

D15

D14

D13

D12

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C39

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C33

C34

C35

C36

C37

C38

الشريك االستراتيجي
80M2 10m x 8m 

الراعي الرئيسي
 72M2   9m x 8m

الراعي البالتيني
 64M2   8m x 8m

الراعي الماسي
50M2   10m x 5m

الراعي الذهبي 
24M2   6m x 4m

25M2   5m x 5m   مشارك (A)

20M2   5m x 4m   مشارك (B)

16M2  4m x 4m   مشارك (B)

12M2 3m x 4m   مشارك (C)

9M2  3m x 3m   مشارك (C)

12M2  3m x 4m   مشارك (D)
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قائمة األسعار والمساحات المتاحة للمشاركة :

* منطقة الرعايات ( اطلب الملف الخاص بالرعايات )
* منطقة      ( 1 – 4 )  2000 ريال المتر

* منطقة      ( 5 – 20 ) 1750 ريال المتر
* منطقة      ( 1 – 24 ) 1500 ريال المتر
* منطقة      ( 1 – 46 ) 1500 ريال المتر
* منطقة      ( 1 – 22 ) 1500 ريال للمتر

 A
 A
B
C
D

احجز مساحتك في المعرض السعودي للجامعات والمدارس والقرطاسية
“Schooling Expo 2019”



لحجز مساحتك واالستفسار االتصال على

0561960655
 www.schoolingexpo.com
info@schoolingexpo.com


