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الرياض، اململكة العربية السعودية

بتنظيم من برتخيص من

الـمـعـرض الـتـجاري اإلقليـمي األبـرز فـي المملكة الـعـربيـة 

الـسـعـودية لـمنتجـات الجمـال والـشعر والـعطور والرفاهية



خطوة انتقال رائعة 
إلى عاصمة الفرص

مجموعات المنتجاتمعلومات المعرض

بعالمة تجارية راسخة وسمعة دولية متنامية، كان بيوتي وورلد عبر سنواته 

الخمس والعشرين الماضية أهم منصة تواصل بين صناعات الجمال والعناية 

الشخصية العالمية. واألن، وبعد دورتين ناجحتين في جدة، ينقل بيوتي وورلد 

السعودية أَلََقه إلى الرياض في دورة أكثر إثارة في عام 2021.

حيث سيعزز الموقع الجديد من الوصول إلى المشترين من التجار وخبراء 

التجميل في عاصمة المملكة ومركزها التجاري. وهو ما يزيد فرص الشركات 

الدولية الستكشاف القطاع المحلي، وعقد شراكات رابحة واالستفادة من 

اإلمكانات الديناميكية ألكبر سوق جمال من حيث إنفاق الفرد في دول مجلس 

الخليجي. التعاون 

يتم تنظيم بيوتي وورلد السعودية من قبل شركة الحارثي للمعارض، والتي 

تتخذ من جدة مقراً لها، وهي الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة 

العربية السعودية والتي نظمت أكثر من 500 معرض ناجح في المملكة 

العربية السعودية. وهو معرض مرخص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض 

جي إم بي أتش، إحدى أكبر شركات تنظيم الفعاليات والمعارض في العالم.

*أرقام دورة 2019

التاريخ: 6 – 8 يونيو 2021

المكان: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المملكة العربية السعودية

الوقت: 11 صباحاً – 7 مساًء

المنظم:  شركة الحارثي للمعارض )بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض جي ام بي اتش(

• مستلزمات الشعر واألظافر والصالونات

• مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

• اآلالت والتعبئة والمواد الخام والتصنيع التعاقدي

• مركبات العطور والعطور الجاهزة

• النظافة والعناية الشخصية 

المنتجات الطبيعية والعضوية  • *9000 م2
االجمالية المساحة 

195*
شركة عارضة

5,102*
زائر
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سنوي مركب

يعد سوق المملكة العربية السعودية األسرع نمواً في 

المنطقة لصناعات الجمال والعطور والعناية الشخصية. 

ففي عام 2020، بلغ إنفاق المستهلكين على منتجات 

الجمال والعناية الشخصية في المملكة نحو 5 مليارات 

دوالر أمريكي، وسيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

2.9% ليصل إلى 5.6 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 
2024. كما تتميز المملكة العربية السعودية بالعطور 
العربية األصيلة، وكونها أكبر سوق للعطور الشرقية في 

الشرق األوسط. ويعكس النمو المضطرد في السوق 

الطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة، والتي تسعى 

الشركات المحلية لتأمينها عبر شراكات عالمية.

توصيف الزوار أكبر 5 فئات للمنتجات
• المشترون / التجار

• المصّنعون

• تجار التجزئة / تجار الجملة

• أخصائيو التجميل والشعر

• المستوردون / المصدرون

• الموزعون

• المدونون والمؤثرون

• مطورو الفنادق / المنتجعات الصحية

• المستشارون / المدربون

• خبراء التجميل

• الجمعيات التجارية والوكاالت الحكومية ووسائل اإلعالم

سوق مزدهرة تلبي 
كافة طموحاتك
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قرار جماعي
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قرار نهائي

ال تأثير
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مجتمع متحمس 
لالنطالق بأعمال مربحة

من الشركات المصنعة والموزعين إلى أصحاب الصالونات، 

يجمع بيوتي وورلد السعودية المحترفين من جميع 

قطاعات السوق المحلي للحصول على أحدث المنتجات، 

وفهم توجهات السوق والتواصل مع األقران والموردين من 

جميع أنحاء العالم.

العطور مركبات 

والطبيعية العضوية  المنتجات 

الشخصية  والعناية  النظافة  مستحضرات 

التعاقدي التصنيع 

مستلزمات الشعر واألظافر والصالونات

اآلالت والتعبئة والمواد الخام

الجاهزة العطور 

% 94 
ً راضون / راضون جدا

نسبة رضا الزوار عن المعرض

االهتمامات األساسية للزوار

نسبة أصحاب القرار في عمليات الشراء من الزوار
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 معرض واحد،
فرص ال متناهية
يعد بيوتي وورلد السعودية المعرض التجاري الدولي الوحيد من نوعه في المملكة، 

لذا فهو يوفر فرصة نادرة للشركات العالمية الرئيسية لتعزيز تواجدها وتنمية أعمالها 

في أحد أكثر األسواق الواعدة إقليمياً. يجذب المعرض كل عام أهم وأبرز العالمات 

التجارية وكذلك المبتكرين الصاعدين من مختلف البلدان وقطاعات الصناعة والذين 

يجدون في المعرض قيمة مهمة لتحقيق العديد من األهداف التجارية.

عارضون من 
السعودية

عارضون دوليون

التواصل: 78%المبيعات: 66%الحصول على المعلومات: %87

التعريف بالشركة / العالمة التجارية

تقديم االبتكارات وأحدث التطورات
الحصول على معلومات عامة عن السوق

المنتجات عرض ومناقشة 
المنافسين مقارنة 

إعداد صفقات مبيعات

بدء عالقات تجارية جديدة

المتخصصة المعرفة  نقل 

عقد صفقات مبيعات

التواصل
القائمة التجارية  تنمية العالقات 

نسبة العارضين المشاركين حسب اإلقليم

األهداف األساسية للمشاركة



 تجارب غنية
تعزز أعمالك

أكاديمية الجمال

محطة العطور

يتميز بيوتي وورلد السعودية بالعديد من 

الفعاليات البارزة والتي تقدم للعارضين وسائل 

إضافية للتفاعل مع الزوار واالطالع على أحدث 

الصناعة. توجهات 

تجمع مبادرة أكاديمية الجمال محترفي تزيين الشعر والماكياج 

الحاليين والجدد وغيرهم من العاملين في مجال إدارة الصالونات 

للتعلم من أبرز الخبراء ولتطوير مهاراتهم. تقدم هذه المبادرة فرصة 

ال تفّوت للعارضين للتفاعل مع العمالء المحتملين وعرض منتجاتهم.

مبادرة خالّبة تأخذ الزوار في رحلة رائعة الكتشاف عطور جديدة 

تعتمد على الجودة والجاذبية. حيث يمكن للزوار تجربة العطور من 

مجموعة من الزجاجات ال تحمل أسماء أو عالمات، وعند اكتشاف 

عطر يفضلونه، يمكنهم ببساطة فتح الصندوق المجاور للعيّنة 

للكشف عن اسم العطر باإلضافة إلى اسم العارض ورقم منصته.



عزّز تواجدك

يقدر فريق بيوتي وورلد السعودية تواجدكم في المعرض، لذلك يعمل بجد لضمان أن تكون 

ناجحة. مشاركتكم 

العالقات العامة
عرّف العامل برشكتك ومشاركتها يف معرض بيويت وورلد السعودية 2021!

إذا كان لديك أي يشء يستحق النرش، نود أن تطلعنا عنه. قد نتمكن من تضمني أخبارك يف بياننا 

الصحفي القادم.

مجموعة أدوات التسويق
تقدم مجموعة أدوات التسويق للعارضني عدداً من األدوات املجانية للرتويج ملشاركتهم يف املعرض: 

بطاقات إلكرتونية مخصصة  •

الفتات املواقع اإللكرتونية  •

توقيعات الربيد اإللكرتوين الشخصية  •

خطابات دعوة / دعوات عرب الفاكس  •

تواجد في النشرة اإلخبارية اإللكترونية 
 زد الوعي بأعاملك وتواصل مع األشخاص املناسبني عن طريق نرش أخبار رشكتك 

للمسجلني يف قاعدة بياناتنا من خالل نرشاتنا اإلخبارية اإللكرتونية.

فرص الرعاية:
كن متواجداً يف املكان الصحيح ويف الوقت الصحيح. 

عزز شبكة تواصل رشكتك وعرف اململكة العربية السعودية ومنطقة الرشق األوسط الكبري بنشاطها 

من خالل فرص الرعاية واستفد من امكانات التسويق املختلفة قبل وأثناء املعرض. 

ميكنك رعاية مناطق معينة من موقع املعرض أو االستفادة من حملتنا التسويقية التي تشمل مجموعة 

واسعة من القنوات الديناميكية املبتكرة والتي ميكنها خدمتك من خالل التعريف بعالماتك التجارية. 

تتوفر فرص الرعاية واالعالن املنتقاة بعناية للعارضني الذين يؤكدون مشاركتهم. 

لتتميز بني املنافسني والعارضني املشاركني، اتصل بفريق الرعاية اآلن: 

arthur.tolentino@uae.messefrankfurt.com :الربيد اإللكرتوين

ravi.ramchandni@uae.messefrankfurt.com أو

الرجاء كتابة اآليت يف سطر املوضوع: بيويت وورلد السعودية

احجز منصتك اآلن! 
للرشكات الدولية مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة 

زيد نوروز
 مدير مرشوع

zaid.nourouz@uae.messefrankfurt.com

للشركات السعودية
محمد الحيدري

مدير املعرض

mohammed@acexpos.com

منا الجبرتي
مدير املعرض

manna@acexpos.com



موقعنا الجديد: 
الرياض

باعتبارها واحدة من أكبر المدن وأكثرها تطوراً في الشرق األوسط، تعد الرياض أكثر 

بكثير من مجرد عاصمة للمملكة العربية السعودية. إنها مركز مهم للتجارة والتمويل 

والسياحة والتبادل الثقافي الذي يربط المنطقة ببقية العالم. يمكن أن نقول بأن عدداً 

قليالً من مدن العالم تطورت بالسرعة التي تطورت بها هذه المدينة المزدهرة، والتي 

يتمثل طموحها من خالل األعاجيب المعمارية الشاهقة التي تضيء أفقها.

تحتل الرياض موقعاً مركزياً بين الساحل الشرقي والغربي للمملكة، حيث عملت 

كحلقة وصل مهمة بين المدن الرئيسية األخرى في البالد والمراكز الصناعية لعدة 

قرون. كما تم توثيق أهميتها التاريخية من خالل أحد أرقى المتاحف في المنطقة 

وموقع للتراث العالمي، من بين العديد من المواقع الثقافية والمصنوعات اليدوية. 

تقف هذه الرموز التاريخية المهمة جنباً إلى جنب مع مجموعة رائعة من الفنادق 

العالمية المستوى ومراكز التسوق ومراكز الترفيه التي يمكن الوصول إليها بسهولة من 

خالل بنيتها التحتية فائقة الحداثة، والتي تشمل شبكة طرق وسكك حديدية عالمية.

وباعتبارها مركزاً للحكومة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، تعد الرياض مدينة 

ذات أهمية استراتيجية في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى وضع وتعزيز 

األهمية االجتماعية واالقتصادية للبلد على الصعيد العالمي.

رؤية المملكة 2030

مع إطالق رؤية 2030 من قبل األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد 

و وزير الدفاع و رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنموية، أصبحت إمكانات الدولة محددة 

بشكل جيد ومدعومة من قبل قادة ذوي رؤية. تكشف وثيقة رؤية اململكة 2030 عن اسرتاتيجية 

مدروسة جيداً تأخذ يف االعتبار نقاط القوة والقدرات الكامنة يف اململكة العربية السعودية. 

املستقبل اآلن!



عن ميسي فرانكفورت الشرق 
األوسط جي إم بي أتش

عن شركة الحارثي للمعارض

شركاء اإلطالق 

تضم مجموعة معارض مييس فرانكفورت الرشق األوسط 16 معرضاً هي: أوتوميكانيكا ديب، أوتوميكانيكا جدة، أوتوميكانيكا 

الرياض، بيويت وورلد ميدل إيست، بيويت وورلد السعودية، هاردوير أند توولز ميدل إيست، إنرتسك، إنرتسك السعودية، 

ليذروورلد ميدل إيست، اليت ميدل إيست، ماترييالز هاندلينج ميدل إيست، ماترييالز هاندلينج السعودية، أسبوع الرشق 

األوسط لتقنية التنظيف، بايربوورلد ميدل إيست، برواليت أند ساوند ميدل إيست، إس يب إس أوتومايشن. كام تنظم 

الرشكة سلسلة من املؤمترات والندوات مبا يف ذلك مؤمتر حامية صحة العامل، قمة األعامل يف الجامل، ثينك اليت، مؤمتر 

www.messefrankfurtme.com :مركبات املستقبل. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا عىل

تعد الحارثي للمعارض، شركة إدارة فعاليات تقدم خدمات متكاملة ومقرها في جدة، المملكة العربية السعودية. 

تأسست الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، وتفخر بكونها رائدة في امتالكها موقعاً إلقامة المعارض وكذلك نجاحها في تنظيم 

المعارض التجارية الدولية في جميع أنحاء المملكة والتي تغطي العديد من الصناعات والقطاعات. لعبت الشركة أيضاً 

دوراً مهماً على الصعيد الدولي من خالل تنظيم المعارض في المملكة المتحدة ولبنان وأوزبكستان. حيث يتعامل فريقها 

مع مجموعة متنوعة من الفعاليات ويقدم حلوالً متكاملة للعديد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الفعاليات والحمالت 

الترويجية والمعارض وحمالت العالقات العامة الخاصة بالفعاليات. يضم الفريق أكثر من 100 من أمهر المتخصصين 

وتفتخر الشركة بتنظيمها ألكثر من 500 معرض ناجح حتى اآلن، وهو رسخ الميزة التنافسية لشركة الحارثي للمعارض.

شركة الحارثي للمعارض 

ص.ب.: 40740 جدة 21511

هاتف: 6384 654 12 966+

فاكس: 6853 654 12 966+
ace@acexpos.com :البريد اإللكتروني

www.acexpos.com

ميسي فرانكفورت الشرق األوسط جي ام بي أتش
ص.ب.: 26761، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 00 45 389 4 971+

فاكس: 22 55 358 4 971+

beautyworldksa@uae.messefrankfurt.com :البريد اإللكتروني

www.beautyworldKSA.com

بترخيص من بتنظيم من


