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Products, Hair, Fragrance and Wellbeing
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المعرض التجاري اإلقليمي الرائد في المملكة العربية العربية 
السعودية لمنتجات الجمال والشعر والعطور والرفاهية

بوابتك إلى صناعة 
الجمال العالمية

 مركز جده للمنتديات والفعاليات،
 المملكة العربية السعودية
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Bringing a world-class platform to the region’s 
largest and fastest growing beauty market

EXPAND YOUR HORIZONS

Solid growth is predicted across all BPC categories  
through to 2021, according to EMI.

beauty and personal care market proves a major 
draw card for global beauty and wellness brands.

by 2021, making it a key growth market.  

Saudi Arabia’s

Haircare

High value categories in 2018

SkincareFragrances Colour cosmetics

The retail value is estimated to grow to

US$5.7billion

US$6.9billion

وّسع أفق أعمالك
نأتي بمنصة عالمية المستوى إلى أكبر 

سوق للجمال في المنطقة وأسرعها نموًا

 العربية السعودية

من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق التجزئة إلى 

يثبت سوق الجمال والعناية الشخصية السعودي أنه 
األكثر جاذبية لعالمات الجمال والرفاهية العالمية.

بحلول عام 2021، مما يجعله سوق نمو رئيسي.

يتوقع نمو قوي في جميع فئات تخطيط األعمال 
.EMI حتى عام 2021، وفًقا لـ )BPC( وتوحيدها

فئات عالية القيمة في عام 2018

العناية بالشعر تزيين الرجالالعناية بالبشرة مستحضرات التلوين

مليون دوالر أمريكي مليار دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي

بقيمة5.7 مليار دوالر أمريكي

6.9 مليار دوالر أمريكي 

 US$ million  US$ million US$ billion  US$ million

1.8
2018 2021

2.1 828
2018 2021

1000 747
2018 2021

903 590
2018 2021

717



Date : 14 – 16 October, 2018  
  (Sunday to Tuesday)

Venue : Jeddah Center for Forums    
  and Events, Saudi Arabia

Time : 11am to 7pm

The region’s foremost exhibition for the beauty industry
is coming to Saudi Arabia for the first time this year.
Featuring over 140 exhibitors from 19 countries, the first 
edition presents exciting new opportunities for local 
businesses to connect with leading global suppliers and 
benefit from the latest developments in the industry. 

Learn about exciting new opportunities, network with 
new peers and partners, experience product innovations 
first-hand and broaden your horizons as you expand your 
business in the region and beyond.

SHOW DETAILS

Discover new opportunities to grow 
your beauty business in the region

BECOME A TREND SETTER

Admission:  

Trade professionals over 18 years of age only

www.beautyworldKSA.com www.beautyworldKSA.com

ُكن رائدًا

تفاصيل المعرض

إكتشف فرصًا جديدة لتنمية أعمالك في 
قطاع الجمال في المنطقة.

يقام المعرض اإلقليمي المتميز في المنطقة لقطاع الجمال 
في المملكة العربية السعودية ألول مرة هذا العام. حيث 
تضم دورته اإلفتتاحية أكثر من 140 شركة عارضة من 19 

دولة، كما تقدم فرصًا جديدة ورائعة للشركات المحلية في 
أكبر سوق في الشرق األوسط للتواصل مع كبار الموردين 
العالميين واإلستفادة من أحدث التطورات في هذا المجال.

إستطلع الفرص الجديدة و الكبيرة في المعرض، تواصل مع 
نظرائك ومع شركاء جدد، قم بتجربة آخر إبتكارات المنتجات 

مباشرة و وّسع آفاق ونطاق عملك في المنطقة وخارجها.

مركز جده للمنتديات والفعاليات،   :  المكان 
المملكة العربية السعودية   

الزمان  :   من 11 صباحًا وحتى 7 مساءًا

رجال األعمال ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط
الدخول  :  

التاريخ  : 14 – 16 أكتوبر، 2018 )األحد – الثالثاء(



A WORLD OF 
OPPORTUNITIES 

This year’s exhibition will put the spotlight on five 
key sectors of the industry that are fast-growing 
in the Middle East and neighbouring regions, 
including Asia and Africa. Meet manufacturers and 
suppliers from all over the world as they showcase 
their products, share their expertise and seek to 
build lasting partnerships with regional players. 

View the full list of product categories on our website:  

  www.beautyworldKSA.com/Products   www.beautyworldKSA.com/Products

عالم من 
الفرص

يسلط المعرض هذا العام الضوء على خمسة قطاعات 
رئيسية في الصناعة والتي تنمو بسرعة كبيرة في الشرق 

األوسط والمناطق المجاورة، بما في ذلك آسيا وأفريقيا. 
تعّرف على المصنعين والموردين من جميع أنحاء العالم 
في المعرض و إّطلع على منتجاتهم و شارك خبراتهم و 

إبحث بناء شراكات دائمة مع الالعبين اإلقليميين.

إّطلع على القائمة الكاملة لفئات المنتجات على موقعنا:



FRAGRANCE
Embrace the scent of success 
Meet the innovators and trend setters in fragrance creation 
that are defining the scents of the future.

Discover some of the exhibitors in this section:

www.beautyworldKSA.com/Fragrance

العطور
تعّرف على المبتكرين والرّواد في إبداع العطور 

التي تحدد روائح المستقبل.

إكتشف بعض العارضين في هذا القسم:

إستمتع برائحة النجاح



www.beautyworldKSA.com/Cosmetics

Find a winning formula  
As one of the largest segments of the regional industry, the 
Cosmetics & Skincare section is a key highlight of our show 
with several international exhibitors presenting their latest 
product launches and innovations. 

COSMETICS & SKINCARE

Miss & Mrs.®
M A D E  I N  G E R M A N Y

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

تعد مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من أهم القطاعات 
الصناعية في المنطقة ولذا يعد هذا القسم من أهم ما يميز 

معرضنا مع العديد من العارضين الدوليين الذين يقدمون أحدث 
منتجاتهم وإبتكاراتهم.

إكتشف صيغة الفوز

Discover some of the exhibitors in this section: إكتشف بعض العارضين في هذا القسم:



The essentials are never out of style 
The Personal Care & Hygiene section presents market-
leading products to address rising demand for the latest 
and most effective solutions that promote lasting wellness. 

PERSONAL CARE & HYGIENE

www.beautyworldKSA.com/PersonalCare

العناية الشخصية والنظافة

يقدم قسم العناية الشخصية والنظافة منتجات 
رائدة لتلبية الطلب المتزايد على أحدث الحلول 

وأكثرها فعالية والتي تعزز الصحة الدائمة.

األساسيات اليمكن أن تندثر

Discover some of the exhibitors in this section: إكتشف بعض العارضين في هذا القسم:



HAIR, NAILS & SALON SUPPLIES

www.beautyworldKSA.com/Hair

Make an impression that lasts 
Encounter cutting-edge and cost-effective solutions to 
help your customers stay on trend in the Hair, Nails and 
Salon Supplies category. 

لوازم الشعر و األظافر و الصالونات

تعّرف على الحلول المتطورة والفعالة من حيث التكلفة لُتبقي 
زبائنك على إطالع بأحدث الصرعات من منتجات العناية بالشعر 

واألظافر وصالونات التجميل.

أترك إنطباعًا ال يزول

Discover some of the exhibitors in this section: إكتشف بعض العارضين في هذا القسم:



MACHINERY, PACKAGING,  
RAW MATERIALS & CONTRACT  
MANUFACTURING

www.beautyworldKSA.com/Machinery

It’s all in the finer details 
Learn about recent trends and advances in manufacturing, 
logistics and marketing to make your product journey more 
secure, efficient and profitable. 

اآلالت و التغليف و المواد 
الخام و التصنيع التعاقدي

تعّرف على التوجهات والتطورات الحديثة في مجال 
التصنيع واللوجستيات والتسويق لجعل رحلة 

منتجاتك أكثر أماًنا وكفاءة وربحًا.

عندما يتعلق األمر بالتفاصيل الدقيقة

Discover some of the exhibitors in this section: إكتشف بعض العارضين في هذا القسم:



REASONS 
TO VISIT

Register online at:
 www.beautyworldKSA.com/DM  www.beautyworldKSA.com/DM

Explore unlimited opportunities and connect face-to-
face with 140+ exhibitors including the biggest brands 
from Saudi Arabia and 19 countries in only 3 days

Source the latest products and solutions and save time 
as you discover and compare leading brands, product 
variants, price points, credit terms etc. at one venue

Negotiate directly with preferred brands in 
person and create a database of potential 
partnerships, all under one roof!

By bringing global brands to the region, it is easier to 
tap into the market with retail value estimated to grow 
to USD 6.9 billion by 2021.

HELPFUL LINKS

Featured Exhibitors 
www.beautyworldKSA.com/Featured

Business Matchmaking Programme
www.beautyworldKSA.com/BMM

2018 Exhibitor List
www.beautyworldKSA.com/Exhibitors

 أسباب
كثيرة للزيارة

التسجيل عبر اإلنترنت على:

قائمة العارضين لعام 2018

العارضون المميزون

برنامج توفيق األعمال

روابط مفيدة

إسكتشف فرصًا ال محدودة وتواصل مباشرة مع 140 
عارضًا بما في ذلك أكبر العالمات التجارية من المملكة 

العربية السعودية و 19 دولة أخرى خالل 3 أيام فقط.

أحصل على أحدث المنتجات والحلول ووّفر الوقت عند 
إكتشاف ومقارنة العالمات التجارية الرائدة والمنتجات المختلفة 

واألسعار وشروط الدفع وما إلى ذلك في مكان واحد.

تفاوض شخصيًا وبشكل مباشر مع العالمات التجارية 
المفضلة لديك وأنشئ قاعدة بيانات للشراكات المحتملة، 

كل ذلك تحت سقف واحد!

من خالل جلب العالمات التجارية العالمية إلى المنطقة، 
فإنه من السهل الدخول إلى السوق حيث من المتوقع أن 

تنمو قيمة التجزئة إلى 6.9 مليار دوالر بحلول عام 2021.

www.beautyworldKSA.com/Exhibitors

www.beautyworldKSA.com/Featured

www.beautyworldKSA.com/BMM



BENEFITS OF 
REGISTERING

BUSINESS MATCHMAKING PROGRAM
Register online to be profiled into the Business Matchmaking 
Program, and connect with your preferred exhibitors to 
schedule meetings with them in advance.   

www.beautyworldKSA.com/BMM

FEATURES OF THE PROGRAM:

1. Search for exhibitors based on 
company, products or country of origin

2. Identify which exhibitors you 
want to meet at the show

3. Schedule your meetings 
before you arrive

البحث عن العارضين بإسم 1.
الشركة أو المنتج أو بلد المنشأ

حدد العارضين الذين ترغب في 2.
مقابلتهم في المعرض

جدِول إجتماعاتك قبل 3.
وصولك للمعرض

مميزات البرنامج:

برنامج توفيق األعمال
سّجل عبر اإلنترنت ليتم تعريفك في برنامج توفيق 

األعمال ولتتمكن من التواصل مع العارضين المفضلين 
و لجدولة اإلجتماعات معهم مقدما.

www.beautyworldKSA.com/BMM

فوائد 
التسجيل



www.beautyworldKSA.com

14 – 16 October, 2018 
Jeddah Center for Forums and Events, Saudi Arabia

Messe Frankfurt Middle East GmbH
P.O. Box 26761, Dubai, UAE
Tel. +971 4 389 45 00
Fax +971 4 358 55 22
Email: beautyworldksa@uae.messefrankfurt.com
www.beautyworldKSA.com

ACE Exhibitions
P.O. Box 40740, Jeddah 21511
Tel. +966 12 654 6384
Fax +966 12 654 6853
Email: ace@acexpos.com

Launch Partners شركاء التدشين

 مركز جده للمنتديات والفعاليات،
 المملكة العربية السعودية
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