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المقدمة: 
في  الوطنية  الصناعات  شركة  به  تقوم  الذي  للدور  استمراراً 
بمواد  يتعلق  فيما  والخاص  العام  القطاع  يهم  ما  كل  تقديم 
هذه  مستجدات  بأحدث  المواطنين  تعريف  في  وإمعانا  البناء 
تقدمة  مما  باالستفادة  المشمولين  أولئك  وخاصة  المواد 
مع  التنسيق  علي  العمل  تم  فقد  سكنية،  رعاية  من  الدولة 
شركة ExpoTag لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلقامة معرض 

سنوي يخدم المستفيدين من هذه الرعاية السكنية.

والبناء  الصناعات  معرض  خالل  من  الشركة  ستقوم  حيث 
التعريف  خالل  من  البناء  مراحل  تحتاجه  ما  بتقديم  السادس 
شركات  من  العديد  دعوة  إلي  باإلضافة  المتعددة  بمنتجاتها 
مواد البناء وسيقدم الجميع ما تحتاجه المباني النجازها بشكل 
دعوة  يتم  ذلك  إلي  باإلضافة  واحد,  سقف  تحت  وذلك  كامل 
أخر  لعرض  والعقارية  التمويلية  والمؤسسات  البنوك  بعض 

منتجاتها فيما يتعلق بالتمويل والبناء والعقار. 

ويشارك معالي وزير الدولة لشئون اإلسكان في حفل االفتتاح 
وهذا لدور مؤسسة الرعاية السكنية من خالل معرض الصناعات 
والبناء السابع في عرض كافة المراحل المدن والقسائم التي 
المقبلة  المراحل  عرض  وإمكانية  أنواعها  بكافة  تسليمها  تم 
في  مختلفة  إدارات  من  فريق  وتوفير  جديدة،  مدن  طرح  في 

مؤسسة الرعاية السكنية للرد علي استفسارات الزوار.

 Introduction:
National Industries Company & ExpoTag for 
Conferences & Exhibitions Management has set 
an agreement to organize the 7th Industries & 
Construction Exhibition. The exhibition will offer 
many discounts to visitors from all participating 
companies with wide range of building 
materials products. All participating companies 
will provide thier visitors with thier needs from 
various building material.

 Minister of Housing will participate related to the 
sponsorship of the Public Authority for Housing 
Welfare. The  welfare will display all the phases 
of the cities that have been submitted to all kinds 
of housing Unites, and the phases that will be 
submitted  in future.

 In addition, a team from the Public Authority 
for Housing Welfare will be there to answer all 
kinds of questions and inquiries.

المهندس/ بدر الوقيان مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية يفتتح المعرض
Eng. Badr Al Woqayan - General Manager of the Public Authority for Housing Welfare

Managing & Organizing إدارة وتنظيـــــــم

Tel.: (+965)  22417037/8 - 22468645

Fax: (+965) 22468646
www.expo-tag.com          info@expo-tag.com

Expotagkw        Expotagq8             Expo-tag

زيارة السيد الفاضل/ على ثنيــان الغــانم
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت

ورئيس إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي

Mr. Ali Thanyan Al Ghanim
Chairman of the Chamber of Commerce and Industry in Kuwait & 
President of the Federation of Chambers of the Gulf Cooperation 
Council (GCC).

زيارة  معالي سفير دولة الجزائر للمعرض
Visit of H.E Ambassador of Algeria
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المعروضات: 
•  مـــــــــــــواد بنــــــــاء 

•  مواد التشطـــيب والديكـــــــور 

•  الشركات اإلنشائية والمقاوالت 

•  شركات التمويــــــــــل 

•  شركات استثماريــــة 

•  استشارات هندسية وتصميمات

•  خدمات عقاريـــــــــــــة 

•  شركات صيانـــــــــــــــــــــــــة

•  شئــــــــــــــــــون بيــــئيـــــــــــــة

•  أثاث ومسلتزمات ديكور

واإلطفاء  األمن  وخدمات  أعمال    •
والسالمة

•  األنظمة الذكية

Exhibits:
• Building Materials 

• Finishing & Interior Decoration 
Materials  

• Construction & Contracting Companies  

• Finance Companies

• Investment Companies

• Consulting Engineering & Designs

• Real Estate Services

 • Maintenance Companies.

 • Environmental affairs

 • Furniture and Decorative Accessories

• Business and Services of Fires, 
Safety & Security

 • Smart Systems

معلومات المعرض:  
المـــــــــــدة: 

4 أيـــــــــــــــــــــــــام

التــــاريــــــخ: 
11 - 14 ديسمبر 2017

المكـــــــــان: 
قاعة بدرية بالجميرا فندق ومنتجع شاطئ المسيلة

مــدة التركيب: 
10 ديسمبر 2017 ) يوم واحد ( 

افتتاح المعرض:
الساعة العاشرة صباحًا, بتاريخ 11 ديسمبر 2017
تحـــــــــــــــــــت رعايــــــــــــــــــة وزيــــــــــــــــــر اإلسكــــــــــــــــــــــــان  

مــواعيد الزيارة:
يوميًا 10 صباحًاً - 1:30 ظهراً  / 5:00  - 10:00 مساءاً

حفـل التكـريم:
األحد 17 ديسمبر 2017 الساعة 6:30 م - بقاعة بدرية 3

  Exhibition Information:

 Duration: 4 days 

 Date: 11 - 14 December 2017  

 Place: Badriah Ballroom at Jumeirah
          « Messilah Beach Hotel & Spa»

 Setup Timing: 10th December 2017 (one day)

 Opening: 10 Am  at 11th December 2017
                by the Minister Of Housing 

 Visiting hours: Daily   10:00 Am – 1:30 Pm
                                  5:00 Pm –  10:00 Pm

Honoring & Gala Dinner: Sunday 17th Dec. 2017 
                                      6:30 Pm - Badriah Hall 3

Managing & Organizing إدارة وتنظيـــــــم
Tel.: (+965) 22417037/8 - 22468645

Fax: (+965) 22468646
www.expo-tag.com          info@expo-tag.com

Expotagkw        Expotagq8             Expo-tag

مقتطفات من حفل إفتتاح معرض الصناعات والبناء السادس
Photos For The Opening of 6th Industries & Construction Exhibition

أهداف المعرض: 
كافة  فيه  تنفذ  السابع  والبناء  الصناعات  معرض    •
مع  عليها  متفق  خصومات  مع  التعاقد  عمليات 
المعرض  فترة  طوال  جمعيها  المشاركة  الشركات 

فقط.

•  عرض متكامل للزوار يقدم من خالل معرض الصناعات 
تحت  البناء  في  جديد  هو  ما  لكل  السابع  والبناء 

سقف واحد. 

معرض  خالل  من  الحكومي  الجانب  ويمكن    •
علي  للرد  بالتواجد  السابع  والبناء  الصناعات 
على  الحصول  عمل  وتسهيل  االستفسارات 
التراخيص وحل موضوعات المخالفات حيث يتواجد 
العامة  الهيئة   - السكنية  الرعاية  )مؤسسة  من  كل 
للصناعة - بنك األئتمان الكويتي - بلدية الكويت - 
وأيضًا  العامة(  األشغال  وزارة   - والماء  الكهرباء  وزارة 
طرح المشاريع المقبلة من كل وزارة للمقاولين والرد 
علي استفسارهم وعرض شروط التسجيل لكل وزارة 

لكافة الموردين والمقاولين. 

•  ومن خالل معرض الصناعات والبناء السابع بالتنسيق 
المراحل  عن  باإلعالن  السكنية  الرعاية  مؤسسة  مع 
خالل  من  أماكنها  بكافة  القسائم  لتسليم  المقبلة 

الجناح المخصص للمؤسسة.

  Exhibition Objectives:
• Best Prices and discounts will be provided by 

participating companies to visitors during the 
Industries & Construction 7th Exhibition only.

• A full display and an overview to visitor on 
what is new in the construction market under 
one roof. 

• Presence of the government sector (Public 
Authority for Housing Welfare, Public 
Authority for Industry, Kuwait Credit Bank, 
Kuwait Municipality, Ministry of Electricity 
and Water، Ministry of Public Works) in the 
Industries & Construction 7th Exhibition to 
answer questions, to ease and solve issues of 
violations, and to display the coming projects 
of each ministry. There will be a chance 
for contractors and suppliers to ask and to 
overview the requirements or registrations in 
each ministry.

  • Public Authority  for Housing Welfare can 
present the next plan of housing vouchers.
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 Media & Advertising Campaign

1 : Press 
• Press Releases: Press Releases in newspapers and  photos for the 

sponsors and participants and numerous interviews  during six 
months before the opening. 

• Press Ads: In main newspaper in Kuwait including online newspapers 
before and during the Exhibition. 

2 : T.V. & Radio 
• A number of T.V interviews will be made through the different and 

daily programs. 
• TV Coverage  for the Minister tour during the opening .
• Radio Spots. and interviews.

3: Out Door, Printings 
 • Flyers in all Kuwait reaches 100000 flyer as a Newspaper Insert.
 • Banner 8x6 outside the hall - 6x8 board Fahahel high way on hotel 

side - two board 6x8 in gulf road on hotel side. 
 • VIP invitation for the Opening.
• Buses Ads.
• Exhibition's Directory ; contains advertising pages for all participants, it 

will be distributed  for free to all visitors and later on to all consultants 
and Engineering Department in all ministries. 

4: Field Visits
Puplic Authority For Housing Welfare
Communication with the owners of housing lottries of the puplic authority 
for housing welfare for about 5 times almost before the exihbition 
according to the schedule of the welfare to provide all the exhibition 
details for the beneficiaries of the housing vochures. 
Malls
Communication with Mall visitors for 2 weeks to provide all the according 
of the exhibitions, responding to all their inquires and motivating them 
to come and visit taking advantage of the discounts offered by the 
companies in the exhibition. 

5: Social Networking Channels
• SMS before and during the exhibition to invite the largest number of 

visitors.
• Invite and receive public figures in the exhibition (Bloggers) to attract 

their followers to visit the exhibition.
• Announcing and inviting visitors constantly through social networking sites:
       Instgram -     Snapchat: Expotagkw
       Twitter: Expotagq8
       Facebook     Youtube:  Expo-tag

اعــالنات الصحــف

دعــوات الحضــور

دليل المعرض

الحملة اإلعالمية واإلعالنية

أوال: الصحف
•  التغطيات الصحفية:

متابعة كافة مشاركات الرعاة والشركات في الصحف بالمقابالت والصور العديدة طوال فتره تسويق 
المعرض بشهور عديدة قبل افتتاح المعرض .

•  اإلعالنات الصحفية:
ونصف  كاملة   صفحات  خالل  من  المعرض  وبعد  وأثناء  المعرض  قبل  خاصة  حملة  خالل  من  تنشر 

صفحة وربع صفحة ملون داخلية .

ثانيًا: التلفزيون واإلذاعة 
الراعية  الشركات  مع  المتخصصة  البرامج  من   العديد  في  التليفزيونية  اللقاءات  من  عدد  إجراء    •

للمعرض لعرض كافة فعاليات المعرض .

•  تغطية تلفزيونية لحفل االفتتاح وجولة معالي الوزير الراعي للمعرض ومن ثم توزيع ) DVD ( على 
الشركات الراعية والمشاركة .

•  إعالن إذاعي في فترات الذروة لدعوة الجمهور أثناء اقامة المعرض .

ثالثًا: اإلعالنات الخارجية والمطبوعات
•   توزيع الفاليرات في مناطق الكويت أكثر من 100,000 فالير من خالل الصحف.

•  بانر قياس 6×8 خارج الفندق وإعالن 6×8 على مدخل الفندق من شارع الفحاحيل و 2 إعالن 6×8 من 
شارع الخليج.

•  دعوات VIP لكبار الشخصيات لحفل االفتتاح.

•  إعالنات باصات لمدة شهر تقريبا قبل افتتاح المعرض.
•  دليل المعرض: يصدر عن المعرض دليل خاص يضم صفحات إعالنية للشركات الراعية والشركات 
المشاركة وأيضا بيانات عن المشاركين ويتم توزيعها مجانا على الزوار أثناء المعرض وبعد المعرض 
الوزارات  بمختلف  الهندسيـــة  واإلدارات  واالستشاريــة  الهندسية  المكاتب  لصفوة  توزيعه  وسيتم 

لتحقيــق التسويق األكثر فعالية للشركات الراعية والمشاركة للمعرض. 

رابعًا: زيارات ميدانية
•  مؤسسة العامة للرعاية السكنية:

قبل  تقريبًا  قرعات   5 لحوالي  السكنية  الرعاية  لمؤسسة  االسكانية  القرعة  أصحاب  مع  التواصل 
المعرض حسب جدول مواعيد المؤسسة لتقديم كافة تفاصيل المعرض للمستفدين من القسائم 

السكنية.
•  المراكز التجارية:

يتم التواصل مع رواد المراكز التجارية لمدة اسبوعين تقريبًا لتقديم كافة تفاصيل المعرض والتواصل 
شركات  من  المقدمة  الخصومات  من  واالستفادة  والزيارة  للحضور  والتحفيز  االستفسارات  على  للرد 

المعرض.

خامسًا: طرق التواصل اإلجتماعي
•  SMS قبل وأثناء المعرض لدعوة أكبر عدد من الزوار.

•  دعوة واستقبال شخصيات مرموقة بالمعرض (Bloggers) لجذب متابعيهم لزيارة المعرض.
•  االعالن عن المعرض ودعوة الزوار بشكل متواصل عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي:

Expotagkw :انستجرام -         سناب شات        
Expotagq8   :تــــويتــــــر     

. Expo-tag :فيسبوك -        يوتيوب        

حملة الباصـــات

لوحات اعالنية في محيط فندق الجمـــيرا

حقائب
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مقتطفات من التغطية الصحفية
لمعرض الصناعات والبناء السادس

Press Releases
for 6th Exhibition

9

مقتطفات من الحملة اإلعالنية
لمعرض الصناعات والبناء السادس

Media & Advertising Campaign
for 6th Exhibition

دليل المعرض 
A4 قياس

2/1 صفحةصفحة كاملة

دعـــــوة 

إعالنات الصحــف

A4  إعالن مواقع التواصلفالير Eexhibition Guide
A4 size

Full Page1/2 Page

Invitation

Newspaper Ad.

Social Media Ad.

Flyer A4
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Photos of the Honoring Ceremony for 6th Industries & Construction Exhibition
Under  the Patronage H.H sheikh / Mohammed Al Abd Allah Al Mubarak Al Sobah - The Minister of State for Cabinet Affairs- State of Kuwait

مطــابخ  الفارســي
Al Farsi Kitchens

فن المنزل للمطابخ الجاهزة - االفكار االساسية للمطابخ الجاهزة
Centro Kitchen - Intra Door -  Hacker Kitchen

شركة كويت ارك
Kuwait Arc Co.

مجموعة افكا انترناشيونال
AFKA International Group

شركة مجموعة معرفي الهندسية
 Marafie Elevators & Escalators Centre

شركة أسمنت الكويت
Kuwait Cement Co.

شركة توب دوور لألبواب الداخلية  
Top Door Wood Composite Doors

م/ طواري المنفي  - مدير التسويق - الصناعات الوطنية
National Industries Co.

شركة د ومين للتجارة العامة و المقاوالت
Domain for General Trading

أ/ وائل مشالي - مدير التسويق - أكسبو تاج
Wael Mashaly - Marketing Manager - Expo Tag

شركة منتجات المعادن
Metals Products Company

مقتطفات من حفل تكريم  رعاة ومشاركين معرض الصناعات والبناء السادس
برعاية وحضور معالي الشيخ/ محمد العبداهلل المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

تكريم معالي الشيخ/ محمد العبداهلل المبارك الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

الشركة المتحدة لصناعة الحديد
United Steel Industrial Co.

شركة اسيكو الصناعات
Acico

شركة حسن أبل لمواد البناء
Hassan Abul Building Materials

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

مركز صباح االحمد للموهبة و االبداع
Sabah Al Ahmad Center for Giftedness & Creativity

نخبة الدار للديكور و مقاوالتها
Nokhbet Al Dar Décor Contracting



المدخل الرئيسي

مـدخـل  Main Entrance

Coffee Station

Entrance
قـاعـــة بدريـــــة

رعاية
ذهـــبية

 Golden
Sponsor

المشاركة
المتميزة

Distinguished
Participation

Badriah Ballroom

مشـــارك Participation

رعاية
بالتينيــة

 Platinum
Sponsor

Coffee Shop
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مقتطفات من معرض الصناعات والبناء السادس

زيارة  معالي سفير كوريا الجنوبية للمعرض
Visit of H.E Ambassador of Korea

الجهات والشركات الراعية والمشاركة في معرض الصناعات والبناء السادس 

Sponsors & Participants List for 6th Exhibition

بلدية الكويت
Kuwait Municipality

شركة اسيكو الصناعات
Acico

الشركة المتحدة لصناعة الحديد
United Steel Industrial Co.

شركة  أبـــراج النيـــل
Abraj Al Neil

شركة كويت ارك
Kuwait Arc Co.

وزارة الكهرباء و الماء
Ministry of Electricity  & Water

جلف تايتينز العمال االلومنيوم
Gulf Titans Company

سمارت وود فاكتوري لالثاث
Smart Wood Factory For Furniture

شركة أسمنت الكويت
Kuwait Cement Co.

شركة األنظمة المستدامة الكويتية
Kuwait Sustainable Systems Company

شركة مجموعة معرفي الهندسية
Marafie Elevators & Escalators Centre 

(Branch from Marafie Engineering Group)

شركة العقيلة للتجارة العامة و المقاوالت
Equla International General Trading & 

Contracting

بنك االئتمان الكويتي
Kuwait Credit Bank

شركةالتيسير العالمية
Al-Tayseer International Company

مؤسسة سمارت ديزاين للمطابخ
Smart Design Est. For Kitchens

شركة ديزاينك 
Designik Co.

مصنع أوشار للنجارة
AUSHAR for Wood

وزارة االشغال العامة
Ministry of Public Works

شركة حسن أبل لمواد البناء
Hassan Abul Building Materials

مصنع سيراميك الصناعات
Ceramic National Industries Co.

مطــابخ  الفارســي
Al Farsi Kitchens

FAK مجموعة
FAK Group

فن المنزل للمطابخ الجاهزة
االفكار االساسية للمطابخ الجاهزة والكبيتات واالبواب
Centro Kitchen - Intra Door -  Hacker Kitchen

مصنع ناصر محمد الساير النتاج المطابخ
Nasser Mohd. Al-Sayer

Kitchen Production Factory

تشطيبـــاتي
TASHTEBATI

البنك االهلي المتحد
Ahli United Bank

شركة كواليتي باور للطاقة البديلة ذ.م.م
Quality Power Co. for Renewable Energy W.L.L

شركة  روتكس للتجارة العامة و المقاوالت
Rotex Company

for General Trading& Construction

مؤسسة بنسل ديزاين
Pencil Dezign Est.

م/ عبد الرحمن الشمري )بناء بيتك(
Eng. Abd Al-Rahman Al-Shemary

شركة د ومين للتجارة العامة و المقاوالت
Domain for General Trading

مكتب عبد الهادي الميلم لالستشارات الهندسية
Abdul Hadi Al-Mailem

Engineering Consulting Firm

شركة  كيمكو
KIMMCO

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
Public Authority for Housing Welfare

شركة الصناعات الوطنية
National Industries Co.

نخبة الدار للديكور و مقاوالتها
Nokhbet Al Dar Décor Contracting

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

مجموعة افكا انترناشيونال
AFKA International Group
for General Trading & Contracting

مركز صباح االحمد للموهبة و االبداع
 احد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

Sabah Al Ahmad Center for Giftedness& Creativity
Founded by Kuwait Foundation for the Advancement 

of Sciences

شركة بالستيك الصناعات الوطنية 
Plastic National Industries

شركة كليك الوطنية للصناعة و التجارة العامة
CLIC National Industries Co.

شركة دار األركان لألبواب والخزائن الخشبية
Dar Al-Arkan

شركة منتجات المعادن
Metals Products Company

شركة توب دوور لألبواب الداخلية  
Top Door Wood Composite Doors

بنـــك وربـــــه
Warba Bank

شركة اإلبتكار المشتركة  للتجارة العامة والمقاوالت
Al-Ebtekar

General Trading & Contracting Co.

شركة كريت ديفندر
Crete Defender

بزنس ديكودرز للتجارة العامة
Business Decoders General Trading

شركة عربي ذ.م.م
Arabi Company
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:Participant Informationبيانات المشارك

اسم الشركة : .................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................                                

النشاط والمعروضات: .................................................................................................................................

العنوان البريدي: ...................................................................................................................................................................

البريد االلكتروني : ......................................................................................................................................................................

الموقع االلكتروني : ............................................................................................................................................................

موقع التواصل اإلجتماعي: .......................................................................................................................................

هــاتــــف : ............................................................................................................................................................................

فاكس : ............................................................................................................................................................................................

أرقام األجنحة : ....................................................................................................................................................................

المسئول: ...............................................................................................................................................................

التوقــــيع: .............................................................................................................................................................................

التــــــاريــخ: ........................................................................................................................................................................................

 Company Name: 

 

Activity & Exhibits: 

 P.O. Box: 

 Email:

 Web Site:

Social Media:

 Telephone: 

 Fax: 

 Stand  No: 

 Contact Name:

 Signature: 

 Date:

•  يرجى طباعة البيانات باللغتين العربية واالنجليزية وإرسالها
     على فاكس رقم  22468646 (965 +)

•  آخر موعد إلرسال االستمارة  12 نوفمبر 2017   
•  تنشر هذه البيانات مجانا للمشاركين بدليل المعرض

• Please  type the details  in Arabic /English  and fax back  to 

(+965) 22468646

• Last Date of submitting the  form will be on  12 November  2017

• These details will be published  free in Exhibition’s Directory

Sponsorship & Subscriptionالرعاية واإلشتراك بالمعرض

• جناح إجمالي مساحة 36 متر مربع )6x6( في موقع مميز بالمعرض.
• اسم وشعار الراعي على ) دعوات - فالير- دليل المعرض (.

• اسم وشعار الراعي على جميع إعالنات الحملة الصحفية والباصات. 
عن  الصحف  جميع  في  تنشر  لالفتتاح  وصور   )  PR  ( صحفية  تغطية   •

الراعي. 
• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره المعرض. 

• أربع صفحات إعالنية للراعي في دليل المعرض. 
• قاعة منفصلة لورش عمل طوال فترة المعرض.

• 3 غرف مجانًا لموظفي الشركة 4 ليالي بفندق الجميرا  على هامش 
المعرض بنفس توقيت المعرض بداية من 10 - 14 ديسمبر  شامل 

االفطار.

• جناح إجمالي مساحة 27 متر مربع )9x3( في موقع مميز.
• اسم وشعار الراعي على جميع المطبوعات ) دعوات -  فالير - دليل 

المعرض(.
• اسم وشعار الراعي على جميع إعالنات الحملة الصحفية والباصات.

• تغطية صحفية ) PR ( وصور لالفتتاح تنشر في جميع الصحف عن 
الراعي. 

• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره المعرض. 
• صفحتان إعالنيتان للراعي في دليل المعرض.

• قاعة منفصلة لورش عمل طوال فترة المعرض.

• عدد غرفتين مجانًا لموظفي الشركة 4 ليالي بفندق الجميرا  )طبقًا 
للتفاصيل السابق ذكرها(.

• جناح إجمالي مساحة 9 متر مربع  (3x3) بالمنطقة المتميزة. 
• تغطية صحفية ) PR ( وصور لالفتتاح تنشر في جميع الصحف. 

• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره المعرض. 
• صفحة إعالنية في دليل المعرض. 

• قاعة منفصلة لورش عمل طوال فترة المعرض.

4 ليالي بفندق الجميرا في حال حجز  •  غرفة مجانًا لموظف بالشركة 
مساحة 18 متر مربع (6x3) ( طبقًا للتفاصيل السابق ذكرها(.

.(3x3) 9 متر مربع •  جناح إجمالي مساحة 
•  صفحة إعالنية مجانية في دليل المعرض.

•  نشر بيانات المشارك بدليل المعرض.

• Booth of 36 Square meters (6x6) at prime location.
• Name & Logo of sponsor on all prints ( invitation – 

flyers – Directory ). 
• Name & Logo of sponsor on all press ads & Buses.
• Press Releases published in all newspaper with photos.
• T.V Coverage in one of the satellite channels during 

the Exhibition. 
• Four pages for the sponsor at Exhibition Directory. 
• A separate hall for workshops aside the event.
• 3 Free rooms for the company’s employees for 4 

nights in Jumeriah Hotel on the side lines of the 
exhibition from 10-14 December including BB

• Booth of 27 Square meters (9x3) at prime location.
 • Name & Logo of sponsor on all prints ( invitation – 

flyers – Directory ).
• Name & Logo of sponsor on all press ads & Buses. 
 • Press Releases published in all newspaper with photos.
• T.V Coverage in one of the satellite channels during 

the Exhibition. 
• Two pages for the sponsor at Exhibition Directory. 
• A separate hall for workshops aside the event.

• 2 Free rooms for the company’s employees for 4 
nights in Jumeriah ( as previously detailed ).

• Booth of 9 Square meters (3x3) at distinguished  area.
• Press Releases published in all newspaper with photos.
• T.V Coverage in one of the satellite channels during 

the Exhibition. 
• One page for the sponsor at Exhibition Directory.
• A separate hall for workshops aside the event

• A free room for 4 nights in Jumeirah Hotel in case of 
booking an area of 18 square meters in the Expo. 

• Booth of 9 Square meters (3x3).
• One page at Exhibition Directory.
• Participant Contacts in the Exhibition’s Directory.

الراعي الذهـــبي:

المشاركة المتميزة:

المشاركة بالمعرض:

الراعي البالتيني:

 Golden Sponsor:

Distinguished Participation:

Participation Booth:

 Platinum Sponsor:

7,000  K.D.

2,000  K.D.

1,500  K.D.

10,000  K.D.



عقد اشتراك
انه في يوم...................................  الموافق                     /                       /  

قد تحرر هذا العقد بين كل من :
1-  الســادة / شركة أكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات                                                                               طرف أول  

ومقرها / شرق-  شارع جابر المبارك – مقابل برج البهبهاني – برج النعمة –
الدور الخامس – الكويت.  تليفون: 0096522417037/8  فاكس: 0096522468646

2-  الســادة /  ................................................................................................................................................................................                   طرف ثان                                            

الســـــيد   /  ...............................................................................................................................................................................

ومقــــــره  /  ................................................................................................................................................................................

تليفـــــون :  .............................................................................................. فاكس: ..................................................................                                           

تـمهــــيد
لما كان الطرف األول بصدد تنظيم وإقامة معرض الصناعات والبناء السابع بدولة الكويت بقاعة بدرية بفندق ومنتجع شاطئ المسيلة  ) الجميرا (

خالل الفترة  من 11 – 14 ديسمبر  2017 . ولما كان الطرف الثاني يرغب في استغالل مساحة ترويجية في ذلك المعرض فإنه تم االتفاق على ما يلي:
1-  يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد.   

2- يقوم الطرف الثاني بتسديد )%50( من القيمة اإلجمالية فور التوقيع على هذا العقد.   
3- يلتزم الطرف الثاني بتسديد )%50( المتبقية من القيمة اإلجمالية لهذا العقد قبل افتتاح المعرض بموعد أقصاه 24 أكتوبر 2017 . 

4- في حال اإللغاء قبل المعرض بأقل من شهر يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة االشتراك كاملة.  
5- لن يتم تسليم الجناح ألي شركة عارضة ما لم يستكمل إجراءات الدفع.

6- تلتزم الشركة العارضة بحدود الجناح المتفق عليها و ال يحق لها الخروج عنها لحيز جناح أخر أو ممرات  سواء كان ذلك من خالل المعروضات أو 
اللوحات اإلعالنية أو التجهيزات الخاصة بالشركة العارضة.

7- شركة أكسبوتاج غير مسئولة عن سالمة أي جناح في المعرض أو عن ممتلكات العارض أو عن أي خسائر تتكبدها الشركة العارضة ألي عيب في 
المبنى أو حدوث حريق أو أي كوارث طبيعية أو طوارئ محلية أو أي سبب يكون خارج عن إرادة شركة أكسبوتاج.                                 

8- يلتزم الطرف األول بتجهيز المساحة المخصصة للطرف الثاني بالتجهيزات المذكورة من قبل الطرف األول.
9- مواصفات المساحة المتعاقد عليها:                                                                                              

نوع  االشتـــــراك ).........................................................................................................................................(  

رقـم الجناح علــى المخطط المرفق ).......................................................... (   بمساحة إجمالية )........................................................................ ( متر مربع .                       

القيمة اإلجمالية للعقد هي ).................................................................................... ( دينار كويتي

) فقط   ...............................................................................................................................................................................................   دينار كويتي ال غير (.   

10- الدفع بواسطة شيكات أو حوالة بنكية إلى: شركة اكسبوتاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات
 IBAN: KW88 NBOK 000 000 000 000 2006850398 NBK   /البنك الوطني الكويتي

11- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة يعمل بموجبها وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

12- تكون محاكم الكويت هي الجهة المختصة في حالة أي نزاع ال سمح اهلل.

                                                          الطرف األول                                                                                                                                                         الطرف الثاني 

........................................                                                           .........................................                                             



عقد اشتراك
انه في يوم...................................  الموافق                     /                       /  

قد تحرر هذا العقد بين كل من :
1-  الســادة / شركة أكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات                                                                               طرف أول  

ومقرها / شرق-  شارع جابر المبارك – مقابل برج البهبهاني – برج النعمة –
الدور الخامس – الكويت.  تليفون: 0096522417037/8  فاكس: 0096522468646

2-  الســادة /  ................................................................................................................................................................................                   طرف ثان                                            

الســـــيد   /  ...............................................................................................................................................................................

ومقــــــره  /  ................................................................................................................................................................................

تليفـــــون :  .............................................................................................. فاكس: ..................................................................                                           

تـمهــــيد
لما كان الطرف األول بصدد تنظيم وإقامة معرض الصناعات والبناء السابع بدولة الكويت بقاعة بدرية بفندق ومنتجع شاطئ المسيلة  ) الجميرا (

خالل الفترة  من 11 – 14 ديسمبر  2017 . ولما كان الطرف الثاني يرغب في استغالل مساحة ترويجية في ذلك المعرض فإنه تم االتفاق على ما يلي:
1-  يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد.   

2- يقوم الطرف الثاني بتسديد )%50( من القيمة اإلجمالية فور التوقيع على هذا العقد.   
3- يلتزم الطرف الثاني بتسديد )%50( المتبقية من القيمة اإلجمالية لهذا العقد قبل افتتاح المعرض بموعد أقصاه 24 أكتوبر 2017 . 

4- في حال اإللغاء قبل المعرض بأقل من شهر يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة االشتراك كاملة.  
5- لن يتم تسليم الجناح ألي شركة عارضة ما لم يستكمل إجراءات الدفع.

6- تلتزم الشركة العارضة بحدود الجناح المتفق عليها و ال يحق لها الخروج عنها لحيز جناح أخر أو ممرات  سواء كان ذلك من خالل المعروضات أو 
اللوحات اإلعالنية أو التجهيزات الخاصة بالشركة العارضة.

7- شركة أكسبوتاج غير مسئولة عن سالمة أي جناح في المعرض أو عن ممتلكات العارض أو عن أي خسائر تتكبدها الشركة العارضة ألي عيب في 
المبنى أو حدوث حريق أو أي كوارث طبيعية أو طوارئ محلية أو أي سبب يكون خارج عن إرادة شركة أكسبوتاج.                                 

8- يلتزم الطرف األول بتجهيز المساحة المخصصة للطرف الثاني بالتجهيزات المذكورة من قبل الطرف األول.
9- مواصفات المساحة المتعاقد عليها:                                                                                              

نوع  االشتـــــراك ).........................................................................................................................................(  

رقـم الجناح علــى المخطط المرفق ).......................................................... (   بمساحة إجمالية )........................................................................ ( متر مربع .                       

القيمة اإلجمالية للعقد هي ).................................................................................... ( دينار كويتي

) فقط   ...............................................................................................................................................................................................   دينار كويتي ال غير (.   

10- الدفع بواسطة شيكات أو حوالة بنكية إلى: شركة اكسبوتاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات
 IBAN: KW88 NBOK 000 000 000 000 2006850398 NBK   /البنك الوطني الكويتي

11- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة يعمل بموجبها وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

12- تكون محاكم الكويت هي الجهة المختصة في حالة أي نزاع ال سمح اهلل.

                                                          الطرف األول                                                                                                                                                         الطرف الثاني 

........................................                                                           .........................................                                             

Participation Contract
On ……………................………., the ………...........…………….

 This Contract was made between:

1- EXPOTAG for Conf. & Exh. Management Co.                                            ( First Party)

Address : Sharq - Gaber Al Mobarak St. oop. Al Behbehani Tower - Kuwait, Al Neama Tower - 5th Floor

Tel: (00965) 22417037/8    Fax: (00965) 22468646

                                               And 

2- Messrs. …………………………………………………………………………........................ (Second Party)

Represented By Mr. /Mrs. …….………………………………………......................................…....................

Address:………………………………………………………………………..............................…....................

Tel:....................................................................................................... Fax:.............................................

Preamble
Whereas the first part organizing and Managing Industries & Construction 7th in Badriah Ballroom at Jumeirah Messilah

Beach Hotel & Spa- Kuwait, during 11 – 14 December 2017 and as the Second Party wishes to participate as an exhibitor in 
the exhibition, an agreement has been reached between the two parties as follows:

1- The above preamble shall form an integral part of  this contract.

2- The Second Party shall pay 50% of the total participation fees upon signing this contract.

3- The Second Party shall settle the remaining 50% of the total contract amount no later 24th Oct. 2017 

4- In case of cancellation, before less than one month the Second party commits to pay the full participation fees.

5- The Booth will not be delivered to any exhibitor until the payment procedure is completed.

6- The exhibitors are committed up to the agreed booth boarders and are not entitled to get out of it into another area or 
corridors, whether it is through the exhibits or banners or the exhibitors supplies.

7- Expo Tag Company is not responsible for the safety of any stand in the exhibition or the exhibitors’ property or for any 
losses incurred for any defect in the building or fire or any local natural disasters or emergencies, or any reason to be 
outside the control of the Company.

8- The First Party shall set up the area designed for the Second Party with the fixtures and fittings specified by the First Party.

9- The specifications of the area agreed upon:

     Type of Participation (………………………………………………………)

     Stand No. on the attached plan (…………...................................………) Total Space (…………...........……………) m2

     Total contract amount is (…………………....……. KD)

     (Kuwaiti Dinars……………………………............................................……...................................………………………)

10- Payment by Cheques or Bank Transfer to ExpoTag for Organizing Exhibtions and Confernces - National Bank of Kuwait 
(NBK)  IBAN: KW88NBOK 000 000 000 000 2006850398

11 - This contract is drawn in duplicates of which each party retained a copy to act according, in a manner which does not 
contradict with the provisions of the lslamic laws.

12 - The courts of Kuwait shall have jurisdiction in case of  any dispute, God forbids.

                              First Party / Signature                             Second Party / Signature

                         ……………………………………                                     ………………………………



Participation Contract
On ……………................………., the ………...........…………….

 This Contract was made between:

1- EXPOTAG for Conf. & Exh. Management Co.                                            ( First Party)

Address : Sharq - Gaber Al Mobarak St. oop. Al Behbehani Tower - Kuwait, Al Neama Tower - 5th Floor

Tel: (00965) 22417037/8    Fax: (00965) 22468646

                                               And 

2- Messrs. …………………………………………………………………………........................ (Second Party)

Represented By Mr. /Mrs. …….………………………………………......................................…....................

Address:………………………………………………………………………..............................…....................

Tel:....................................................................................................... Fax:.............................................

Preamble
Whereas the first part organizing and Managing Industries & Construction 7th in Badriah Ballroom at Jumeirah Messilah

Beach Hotel & Spa- Kuwait, during 11 – 14 December 2017 and as the Second Party wishes to participate as an exhibitor in 
the exhibition, an agreement has been reached between the two parties as follows:

1- The above preamble shall form an integral part of  this contract.

2- The Second Party shall pay 50% of the total participation fees upon signing this contract.

3- The Second Party shall settle the remaining 50% of the total contract amount no later 24th Oct. 2017 

4- In case of cancellation, before less than one month the Second party commits to pay the full participation fees.

5- The Booth will not be delivered to any exhibitor until the payment procedure is completed.

6- The exhibitors are committed up to the agreed booth boarders and are not entitled to get out of it into another area or 
corridors, whether it is through the exhibits or banners or the exhibitors supplies.

7- Expo Tag Company is not responsible for the safety of any stand in the exhibition or the exhibitors’ property or for any 
losses incurred for any defect in the building or fire or any local natural disasters or emergencies, or any reason to be 
outside the control of the Company.

8- The First Party shall set up the area designed for the Second Party with the fixtures and fittings specified by the First Party.

9- The specifications of the area agreed upon:

     Type of Participation (………………………………………………………)

     Stand No. on the attached plan (…………...................................………) Total Space (…………...........……………) m2

     Total contract amount is (…………………....……. KD)

     (Kuwaiti Dinars……………………………............................................……...................................………………………)

10- Payment by Cheques or Bank Transfer to ExpoTag for Organizing Exhibtions and Confernces - National Bank of Kuwait 
(NBK)  IBAN: KW88NBOK 000 000 000 000 2006850398

11 - This contract is drawn in duplicates of which each party retained a copy to act according, in a manner which does not 
contradict with the provisions of the lslamic laws.

12 - The courts of Kuwait shall have jurisdiction in case of  any dispute, God forbids.

                              First Party / Signature                             Second Party / Signature

                         ……………………………………                                     ………………………………

مقتطفات من معرض الصناعات والبناء السادس

فريق إكسبو تاج
Expo-Tag Team 

زيارة م/ أشواق المضف - عضو سابق في مجلس البلدية
Visit of Eng. Ashwaq Al Mudhaf

Ex-member of the Municipal Council

زيارة  م/  عبد الرحمن الزامل
Visit of Abd Al Rahman Al Zamil - Architectural Consultant

زيارة بيبي العبد المحسن المدونة المعروفة
Visit OF Bibi Al Abdul Mohsen - Famous Blogger




