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Trade professionals 18+ year

Saudi Arabia’s regional trade
fair for Beauty Products, Hair,
Fragrance and Wellbeing

المعرض التجاري اإلقليمي الرائد في
المملكة العربية السعودية لمنتجات
الجمال والشعر والعطور والرفاهية

ألمع الفرص العالمية في
متناول أيديكم
2019 ، أكتوبر29 – 27

،مركز جدة للمنتديات والفعاليات
المملكة العربية السعودية

The brightest global
opportunities – on
your doorstep
27 – 29 October, 2019
Jeddah Center for Forums and Events,
Saudi Arabia

www.beautyworldKSA.com
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اكتشف مستقبل الجمال
عزز وجودك محليًا من خالل التواصل
مع العالمات التجارية الشهيرة من
جميع أنحاء العالم
بعد إبرازه لإلمكانات الهائلة لصناعة الجمال السعودية
 يستعد بيوتي وورلد،2018 في دورته األولى في عام
.السعودية للعودة بعرض أكبر هذا العام
 تأتي نسخة جدة من أكبر منصة تجارية،من جديد
إقليمية لصناعات الجمال والرفاهية بمجموعة متنوعة
 مما يجعله المعرض،من المصنعين والموردين الدوليين
.الوحيد من نوعه في المملكة العربية السعودية
 مما، أقسام شاملة5  عارضًا يجتمعون ضمن190 أكثر من
يوفر فرصة فريدة للشركات المحلية الستكشاف شراكات
.حصرية مع العالمات التجارية الرائدة من جميع أنحاء العالم

Discover the future
of beauty
Grow your local presence by
engaging with established brands
from around the world
After illuminating the vast potential of the Saudi
beauty industry during its first edition in 2018,
Beautyworld Saudi Arabia is ready to return with
an even bigger showcase this year.
Once again, the Jeddah edition of the largest
international trade platform in the region for the beauty
and wellness industries will bring together a diverse
selection of international manufacturers and suppliers,
making it the only exhibition of its kind in Saudi Arabia.
Over 190 exhibitors will gather across 5 comprehensive
show sections, providing a unique opportunity for
local businesses to explore exclusive partnerships with
pioneering brands from around the world.

خمس مجموعات
منتجات متخصصة
تسلط دورة المعرض هذا العام الضوء على خمسة
قطاعات رئيسية في الصناعة والتي تشهد نموًا سريعًا
:في منطقة الشرق األوسط وماحولها
● ●مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة
● ●مستلزمات الشعر واألظافر والصالونات
● ●مكونات العطور والروائح الجاهزة
 المواد الخام والتصنيع التعاقدي، التغليف،● ●المكائن
● ●النظافة والعناية الشخصية

تفاصيل المعرض
2019 ، أكتوبر29 – 27 : التاريخ
، مركز جدة للمنتديات والفعاليات: المكان
المملكة العربية السعودية
 م7  ص حتى11  من: الزمان

Five dedicated product groups
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:
• Cosmetics & Skincare
• Hair, Nails & Salon Supplies
• Fragrance Compounds & Finished Fragrance
• Machinery, Packaging, Raw Materials &
Contract Manufacturing
• Personal Care & Hygiene

Show details
Date

: 27 – 29 October, 2019

Venue : Jeddah Center for Forums and Events,
		 Saudi Arabia
Time : 11am to 7pm

إلتق بأكبر الشركات في القطاع
Meet key industry players

من يستفيد من الزيارة؟
● ●الموزعون
 تجار الجملة/ ● ●تجار التجزئة
● ●المصنعون
 المدربون/ ● ●االستشاريون
 المصدرون/ ● ●المستوردون
● ●خبراء الجمال والشعر
● ●خبراء التجميل
 مطوروا المنتجعات الصحية/ ● ●الفنادق
● ●الجمعيات المهنية والمؤسسات الحكومية ووسائل اإلعالم

Who should attend?

2019 * بعض أبرز العارضين في دورة

*Some of the 2019 featured exhibitors

• Distributors
• Retailers / Wholesalers
• Manufacturers
• Consultants / Trainers
• Importers / Exporters
• Beauty and Hair Professionals
• Cosmetologists
• Hotel / Spa Developers
• Trade Associations, Governments Agencies and Media

الجمال في األرقام
ال تزال المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر األسواق
الواعدة لمنتجات الجمال والعناية الشخصية ،بنمو مطرد
مدفوع بارتفاع الطلب المتوقع في السنوات المقبلة.
من المتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين في المملكة
العربية السعودية على مستحضرات الجمال والعناية
الشخصية إلى

5.2
وإلى  5.8مليار دوالر أمريكي بحلول عام .2022
مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية عام 2019

يقدر أن تنمو قيمة سوق التجزئة في المملكة إلى
كذلك ّ

6.9

مليار دوالر بحلول عام  ،2021مما يجعلها سوق
نمو رئيسي.

٪16

كما تمثل المملكة العربية السعودية
من
إجمالي سوق الجمال والعناية الشخصية في الشرق
األوسط وأفريقيا

The beauty is in the numbers
Saudi Arabia remains one of the most promising markets for
beauty, wellness and personal care products, with steady
growth, driven by rising demand, expected in coming years.
Saudi Arabia’s consumer spend on the beauty
and personal care market is set to rise to

US$5.2 billion by the end of 2019
and onto US$5.8 billion by 2022.
The retail value of the beauty and
personal care market is estimated to grow to

$6.9 billion by 2021, making it a key growth market.
16%

KSA comprises
of the total MEA
beauty and personal care market

تعرف على الشركات العارضة
 حيث يمكنك.اطلع على قائمة العارضين على اإلنترنت
البحث عن العارضين حسب اسم الشركة أوفئة المنتج
.أوالعالمة التجارية أو اسم البلد أو رقم المنصة
www.beautyworldKSA.com/list

برنامج توفيق األعمال

سجل الكترونيًا عبر اإلنترنت ليتم تعريفك في برنامج توفيق
ّ
ّ األعمال والذي
يمكنك من التواصل مع العارضين المفضلين
.لديك لجدولة االجتماعات معهم مسبقًا
www.beautyworldKSA.com/meet

:سجل الكترونيًا على
ّ

www.beautyworldKSA.com/visit
المعرض مخصص لمحترفي القطاع الذين تزيد
. عامًا فقط18 أعمارهم عن

See who’s exhibiting
View our exhibitor list online to search for exhibitors
by company name, product category, brand, country
and stand number.
www.beautyworldKSA.com/list

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/meet

Register online at:

www.beautyworldKSA.com/visit
Trade professionals over 18 years of age only

Bring this booklet to the show to receive a Certificate of Attendance.

Messe Frankfurt Middle East GmbH
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

Jeddah Center for Forums and Events,
Saudi Arabia

27 – 29 October, 2019
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