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البناء من أجل المستقبل

خالل  من  وذلــك  المستقبل"،  أجل  من  "البناء  على  المعرض  يركز 
هذا  ويستند  البناء.  ومواد  البناء  قطاع  إليه  توصل  ما  آخر  استعراض 
ل�نشاء  الخليج  مجلة  مع  بالتعاون  يقام  الذي  السنوي  المعرض 
– المطبوعتين الرائدتين المتخصصتين  ومجلة جلف كونستركشن 
يقدمها  التي  المعرفة  من  قوية  أسس  على   – القطاع  هذا  في 

الخبراء في قطاع مواد ومعدات البناء. 

يقام معرض الخليج للبناء بالتزامن مع معرضين هامين هما معرض 
الخليج للعقار، ومعرض إنتريرز، بما يوفر أكبر منصة متكاملة لتلبية 
منطقة  في  والعقار  الداخلي  والتصميم  البناء  قطاعات  احتياجات 

الخليج الشمالية. 

معرض الخليج للبناء ٢٠١٨ (Gulf Construction Expo) يوفر لقطاع البناء وا�نشاء في دول مجلس التعاون الخليجي منصة 
متخصصة للتواصل وتبادل ا�فكار والمعلومات والتعرف عل فرص تطوير ا�عمال.



المتحدة  الواليات  مع  الحرة  التجارة  اتفاقية  تدعمها  متميزة  وتجارية  مالية  كبوابة  االستراتيجي  بموقعها  البحرين  تتميز 
ا�مريكية، مما يجعل منها الوجهة المثالية �قامة معرض الخليج للبناء.

الكويت

البحرين

ُعمان

المملكة العربية السعودية

الموقع االستراتيجي

من ناحية أخرى، تعد المملكة العربية السعودية من أهم ا©سواق 
االستراتيجية في المنطقة، وقوة تجارية ال يستهان بها. وتبعد هذه 
للمقاولين  يتيح  مما  المعرض،  من  فقط  كلم   ٢٥ الهامة  السوق 
العربية  المملكة  من  والمتخصصين  المعماريين  والمهندسين 

السعودية فرصة زيارة المعرض بيسر وسهولة. 

وشبكة  متميز  استراتيجي  بموقع  البحرين  مملكة  تتمتع  كما 
سانحة  فرصة  يوفر  بما  المجاورة،  الخليج  دول  مع  ممتازة  اتصاالت 
بيئة  تساهم  بينما  المنطقة،  في  العاملة  الشركات  مع  للتواصل 
المستثمرين ذوي  المملكة على استقطاب  المشجعة في  ا©عمال 

الصلة. 



أسباب المشاركة في معرض الخليج للبناء

الفرص المتوفرة في ا�سواق

تبلغ إجمالي القيمة ا¸جمالية للمشاريع الجارية في منطقة دول   ·
المملكة  وتمثل  دوالر،  تريليون   ٢٫٦ الخليجي  التعاون  مجلس 

العربية السعودية ٨٧٥ مليار دوالر من هذا ا¸جمالي.

من المقرر استكمال مشاريع بقيمة تبلغ أكثر من ١٢٨ مليار دوالر   ·
والتجزئة  الداخلي  والتصميم  والسكن  الضيافة  قطاعات  في 

والقطاع التجاري في ٢٠١٧-٢٠١٨. 

العقود  من  ا©ســد  حصة  السعودية  العربية  المملكة  تمتلك   ·
الممنوحة خالل ٢٠١٦-٢٠١٨ بقيمة إجمالية تبلغ ٦٤٫٢٩ مليار دوالر.

على  دوالر  مليار   ٦ من  أكثر  البحرين  مملكة  تنفق  أن  المقرر  من   ·
مشاريع البناء بحلول عام ٢٠١٨.

التجهيزات  مشاريع  على  دوالر  مليار   ٩٫٥٧ إنفاق  المتوقع  من   ·
والتصميم الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي خالل عام 

.٢٠١٨



المنتجات المعروضة في معرض الخليج للبناء

·  مكيفات الهواء وأنظمة التحكم في المناخ
مصانع وآالت البناء  ·

·  البيئة والمباني الخضراء
·  تصميم وهندسة البناء

·  تكنولوجيا المباني الذكية

الرخام والجرانيت وا�رضيات  ·
·  الحمامات والسيراميك

شركات المقاوالت   ·
·  إدارة المشاريع

·  ا�نابيب والدكت

يمثل معرض الخليج للبناء ٢٠١٨ نقطة التقاء للمختصين في قطاعات البناء وا�نشاء ومواد البناء والخدمات 
والمقاوالت، ويشتمل على مجموعة منتجات واسعة:

االسمنت والطوب  ·
·  تكنولوجيا المياه

·  الزجاج والمعادن



خيارات العرض

مساحة فقط   -١
١٦٠ دينار بحريني (٤٢٤ دوالر أمريكي) للمتر المربع@   

إعداد  في  الراغبين  للعارضين  خالية  أرضية  مساحة  من  تتكون   
أحادية  أمبير   ٣٠ كهرباء  وصالت  توفير  مع  الخاص،  جناحهم 
تقديم  يجب  الجناح.  من  كجزء  الطور  ثالثية  أمبير   ١٥ الطور/ 
الموافقة قبل  المنظمين للحصول على  إلى  الجناح  تصميمات 

موعد إقامة المعرض. 

٢- مساحات مجهزة
١٧٠ دينار بحريني (٤٥٢ دوالر أمريكي) للمتر المربع@  

وألواح  وسجادة،  بيضاء،  جــدران  ألــواح  على  الخيار  هذا  يشتمل   
اجتماعات،  ومقاعد  الشكل،  مربعة  أو  دائرية  وطاولة  أسقف، 
وسلة  كاونتر،  ــى  إل إضــافــة  فلوروسنت،  إضـــاءة  وتجهيزات 

مخلفات، ووصلة كهرباء أحادية الطور ١٣ أمبير.  

٣- مساحات مجهزة برسومات جرافيكية 
  ٣٨  دينار بحريني (١٠٠ دوالر أمريكي) للمتر المربع@

المساحات  في  المتوفرة  التجهيزات  جميع  على  يشتمل  الخيار  هذا    
كل  متطلبات  وفق  جرافيكًيا  معزز  تصميم  إلى  إضافة  المجهزة، 
شركة. ويتضمن ذلك طباعة جميع ألواح الجدران بما في ذلك الشعار. 

٤- المنطقـــة الخارجيـــة المفتــوحــة
١١٦ ديـنـار بحـرينـي (٣٠٦ دوالر أمــريكي) للمــتـــر المــــربع@   

منطقة خارجية خاصة مصممة لعرض المركبات، ومعدات البناء،   
والمنتجات، وغيرها.

ا©سعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
 @

 



مزايا للعارضين 
ترويج شركتك في المعرض

المنتجات/  في  متخصصة  ترويجية  عمل  ورش  لتنظيم  فرصة   ·
الخدمات. 

يتم  التي  للبناء  الخليج  لمعرض  ا¸خبارية  النشرة  في  تغطية   ·
توزيعها في المعرض وفي أنحاء البحرين. 

حملة تسويقية لجذب الزائرين 

إعالنات في صحف البحرين والسعودية وا¸مارات.   ·
البحرين  فــي  ا¸نـــارة  أعــمــدة  على  خارجية  ترويجية  ــات  إعــالن  ·

والسعودية. 

توزيع ١٠٠ ألف نشرة ترويجية في البحرين والسعودية.   ·
حمالت عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل االجتماعي   ·
إطــالق  مثل  المصاحبة  الهامة  والفعاليات  للحدث  للترويج 

المنتجات والندوات.

عروض ودعوات خاصة ©كثر من ٢٠٠٠ من كبار الشخصيات.   ·

إن المشاركة في معرض الخليج للبناء تتيح لجميع العارضين 
االستفادة من مزايا ذات قيمة مضافة. 

طرق لترويج شركتك خالل المعرض

نبذة تعريفية بالبريد ا¸لكتروني – خدمة متميزة من ابتكار وتصميم   ·
شركة الهالل للمؤتمرات والمعارض، ويتم إرسالها إلى عمالئك. 

١٠٠ بطاقة دعوة مطبوعة على ا©قل تمنحها  يتسلم كل عارض   ·
لعمالئك لزيارة معرض الخليج للبناء.  

تعزيز  في  تساهم  للمعرض  مخصصة  إلكترونية  إخبارية  نشرة   ·
مكانة شركتك والتعريف بمنتجاتك وخدماتك، ويتم إرسالها إلى 
مالئمة  مقاالت  لتوفر  (تخضع  المستهدفة  البيانات  قاعدة 

للحدث). 

استراتيجية إعالمية للترويج لشركتك

مالئمتها  لمدى  (تخضع  شركتك  عن  خاصة  صحافية  بيانات   ·
للحدث) توزع على وسائل ا¸عالم ا¸قليمية والعالمية.

تغطية تحريرية عن شركتك في مطبوعات شريكنا ا¸عالمي -   ·
بنسختيهما  كونستركشن  جلف  ومجلة  ل�نشاء  الخليج  مجلة 

المطبوعة وا¸لكترونية. 



أهم االحصائيات عن زوار معرض الخليج للبناء ٢٠١٧ 

الزوار على حسب الدولة 
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دول مجلس التعاون الخليجي  

دول العالم

المدراء في قطاع البناء

أصحاب ا�عمال

المتخصصون في قطاع البناء
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احصائيات حسب المهنة  

            دولـــــــة مـــمثــــلــــة مـــن
خــالل منـتـجــاتـــها ومــوزعـيــهـا
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