


المقدمـــــة
الكويت »مدينة  تاريخ دولة  اسكاني متكامل في  أكبر مشروع  انطالق  مع 
وتواكبًا   2019 نهاية  في  قسيمة  ألف   18 تسليم  ترقب  ومع  املطالع« 
املعارض  تنظيم  في  الرائدة  تاج  اكسبو  شركة  قامت  االنطالقة  هذه  مع 
املتخصصة  الشركات  كبرى  ليجمع  املطــــالع«  »اعمـــــار  معرض  بتنظيم 
وديكور  استشارات  من  بهم  يتعلق  ما  وكل  والتشييد  والبناء  االعمار  في 
يخدم  ما  من  الكثير  وغيرهم  ومصاعد  وأثاث  بناء  ومواد  وتشطيبات 

املستهلك املستفيد من هذه القسائم. 
تنموي  أثر  أكبر  حتقيق  في  تساهم  ركائز  عدة  على  املعرض  يرتكز 
الكويتي  املنتج  دعم  ابرزها  اجلديدة،  الكويت  رؤية  بلوغ  نحو  ممكن 
واخلليجي بغية املنافسة من حيث اجلودة واألسعار، وعرض كافة الفرص 
واملنتجات  األفكار  وطرح  املنطقة،  لتجار  والتصديرية  االستثمارية 

والتطبيقات اجلديدة في هذا املجال.  
كل  على  للحصول  للمواطن  هامة  فرصة  املطالع«  »اعمار  معرض  ويعد 
ما يحتاجه في هذا االطار حتت سقف واحد، وال سيما املستفيدين من 
برنامج الرعاية السكنية. كل هذا يقدمه املعرض في اطار تنموي جديد 

ورؤية كويت جديدة 2035 

Introduction
With launching of the largest housing project in the State of 
Kuwait history “Al-Mutlaa City” and with the delivery expectation 
of 18 thousands housing vouchers by the end of 2019 Expo Tag, 
the leader of exhibitions organization, has organized “Emaar 
Almutlaa” Exhibition to gather major companies in construction, 
building, reconstruction and all Related to consulting, 
decorating, finishing, building materials, furniture, elevators 
and much more to serve the beneficiaries of these houses. 

The exhibition is based on several pillars that contribute to the 
greatest possible development impact towards reaching the 
new vision of Kuwait, the most important of which is to support 
the Kuwaiti and Gulf producers in order to compete in terms of 
quality and prices.

The exhibition “Emaar Almutlaa” is an important opportunity for 
the citizens to get all they need in this framework under one roof, 
especially beneficiaries of the housing care program. All this 
presented by the exhibition in a new development framework 
and a new vision of Kuwait 2035

إفتتاح معرض الصناعات والبناء الثامن
The Opening of 8th Industries & Construction Exhibition

Managing & Organizing إدارة وتنظيـــــــم

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

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

Expotagkw        Expotagq8             Expo-tag
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  Exhibition Information:
 Duration: 4 days

 Date: 8 - 11 April 2019

 Place: Al-Jahra Ballroom

at Sulail Al-Jahra Hotel - Kuwait

Setup: 7th April 2019 (one day)

Opening: 10 a.m. / 8th April 2019

 Visiting 
hours:

10:00 a.m. – 1:30 p.m.

5:00 p.m. –  10:00 p.m. Daily
Honoring & 
Gala Dinner:

Sunday 14th April 2019 

6:00 p.m.

معلومات المعرض:  
4 أيـــــــام املـــــــــــدة:

8 - 11 أبريل  2019  التــــاريــــــخ:
قاعة اجلهراء - فندق  سليل اجلهراء املكــــــــان:

7 أبريل  2019 ) يوم واحد (  التركيب:

إفتتاح املعرض: الساعة 10:00 صباحًا /  8 أبريل 2019
 10:00 صباحًاً - 1:30 ظهرًا 

5:00 مســـاًء - 10:00 مساًء يوميًا

مــواعيد الزيارة: 

األحـــد 14 أبريل 2019
الساعة 6:00 م 

حفـل التكـرمي: 

المعروضات: 
•  مــــــواد إنشائية 

•  مواد التشطـــيب والديكـــــــور 
•  الشركات اإلنشائية واملقاوالت 

•  شركات التمويــــــــــل 
•   شركات استثماريــــة 

•  استشارات هندسية وتصميمات
مواد  ملجال  الشمسية  والطاقة  الطاقة  حفظ  منتجات    •

البناء والتشييد
•  شركـــــات صــيانــــة
•  شئــــــــون بيــئيـــــة

•  أثاث ومسلتزمات ديكور
•  املطـــــابــــخ

•  تصميم احلدائق
•  تكيفـــات الهـــواء

•  أعمال وخدمات األمن واإلطفاء والسالمة
•  األنظمــة الذكــية

Exhibits:
• Building Materials 

• Finishing & Interior Decoration Materials

• Construction & Contracting Companies  

• Finance Companies

• Investment Companies

• Consulting Engineering & Designs

• Saving Power & Solar System Products

 • Maintenance Companies.

• Environmental Affairs

• Furniture and Decorative Accessories

• Kitchens

• Garden Designs

• Air Conditioning

• Business and Services of Fires, Safety & 
Security

• Smart Systems

اهـــــداف المعـــرض
عرض متكامل لكل ما هو جديد ومبتكر في مجال البناء وما يتعلق به من 

متطلبات.
خصومات  مع  التعاقد  عمليات  كافة  فيه  تنفذ  املطالع«  »اعمار  معرض 

خاصة متفق عليها خالل فترة املعرض فقط. 
اظهار اجلانب احلكومي وتواجده للرد على االستفسارات وتسهيل ارشادات 
احلصول على التراخيص من خالل )املؤسسة العامة للرعاية السكنية – بنك 
االئتمان الكويتي – وزارة الكهرباء واملاء( وايضا لعرض شروط التسجيل لكل 

وزارة للموردين واملقاولني. 
باالعالن  السكنية  الرعاية  مؤسسة  بني  التنسيق  يتم  املعرض  خالل  من 
للمؤسسة  القسائم من خالل اجلناح املخصص  املقبلة لتسليم  املراحل  عن 

وعرض كل ما هو جديد لديهم.

Exhibition Objectives
Integrated presentation of everything new and innovative in 
the field of construction and related requirements.

Best prices and discounts will be provided to the visitors only 
during the exhibition.

The governmental side is available to respond to inquiries, 
facilitate the obtaining of licenses and solve the issue of 
violations through the General Organization for Housing 
Welfare, Kuwait Credit Bank, and the Ministry of Electricity 
and Water.

Through the exhibition, coordination between the residential 
care institution and the announcement of the next stages 
delivery of housing in the booth dedicated to Public Authority 
for Housing Welfare. 
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1 : Press 
• Press Releases: Press Releases in newspapers and  photos for the sponsors and 

participants and numerous interviews before & during  the exhibition. 

• Press Ads: In main newspaper in Kuwait including online newspapers before and 

during the Exhibition. 

2 : TV & Radio 
• A number of TV 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.

• Outdoors Boards & Screens in Hotel Area - Two Board 6x8 in Sulaiyel Al-Jahra 
Hotel area. 

• VIP invitation for the Opening.

• Busses Campaign One month before the Exhibition.

• 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
• Kuwait Municipality

Distribute flyers in Kuwait Municipality inviting them to attend “Al Mutlaa 

Construction” exhibition.

• 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 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

 Media & Advertising Campaign
Event Guide

Newspaper Ad’s

Attending Invitations

دليل املعرض

إعالنات الصحف

دعوات احلضور

أوال: الصحف
•  التغطيات الصحفية:

متابعة كافة مشاركات الرعاة والشركات في الصحف باملقابالت والصور العديدة طوال فتره تسويق املعرض بشهور 
عديدة قبل افتتاح املعرض .
•  اإلعالنات الصحفية:

تنشر من خالل حملة خاصة قبل املعرض وأثناء وبعد املعرض من خالل صفحات كاملة ونصف صفحة وربع صفحة 
ملون داخلية .

ثانيًا: التلفزيون واإلذاعة 
•  إجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية في العديد من  البرامج املتخصصة مع الشركات الراعية للمعرض لعرض كافة 

فعاليات املعرض .
•  تغطية تلفزيونية حلفل إفتتاح املعرض.

•  توزيع ) DVD ( على الشركات الراعية واملشاركة .
•  إعالن إذاعي في فترات الذروة لدعوة اجلمهور أثناء اقامة املعرض .

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

•  لوحات وشاشات إعالنية في محيط الفندق  و 2 إعالن 6×8 في محيط فندق سليل اجلهراء.
•  دعوات VIP لكبار الشخصيات حلضور حفل االفتتاح.
•  إطالق حملة الباصات قبل إفتتاح املعرض مبدة شهر.

•  دليل املعرض: يصدر عن املعرض دليل خاص يضم صفحات إعالنية للشركات الراعية والشركات املشاركة وأيضا 
املكاتب  املعرض وسيتم توزيعه لصفوة  وبعد  املعرض  أثناء  الزوار  ويتم توزيعها مجانا على  املشاركني  بيانات عن 
للشركات  فعالية  األكثر  التسويق  لتحقيــق  الوزارات  مبختلف  الهندسيـــة  واإلدارات  واالستشاريــة  الهندسية 

الراعية واملشاركة للمعرض. 

رابعًا: زيارات ميدانية
•  بلدية الكويت:

توزيع فالير في بلدية الكويت لدعوتهم حلضور )معرض إعمار املطالع(.
•  املراكز التجارية:

يتم التواصل مع رواد املراكز التجارية قبل اإلفتتاح مبدة اسبوعني تقريبًا لتقدمي كافة تفاصيل املعرض والتواصل 
للرد على االستفسارات والتحفيز للحضور والزيارة واالستفادة من اخلصومات املقدمة من املشاركني في املعرض.

خامسًا: وسائل التواصل اإلجتماعي
•    SMS قبل وأثناء املعرض لدعوة أكبر عدد من الزوار.

•  دعوة واستقبال شخصيات مرموقة باملعرض جلذب متابعيهم لزيارة املعرض.
•  االعالن عن املعرض ودعوة الزوار بشكل متواصل عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي:

Expotagkw :انستجرام -         سناب شات        
Expotagq8   :تــــويتــــــر        

. Expo-tag :فيسبوك -        يوتيوب        

Exhibition Gifts

Busses campaign

Outdoor banners & screens

in Hotel area

الحملة اإلعالمية واإلعالنية

إعالن  الباصـــات

لوحات وشاشات
إعالنية في محيط الفندق

هدايا املعرض

7 6



Photos for Previous Exhibitionsمقتطفات من معارض سابقة Press Releasesمقتطفات من التغطية الصحفية
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ذهبـي Goldenمتمــيز Distinguished بالتيني Platinum

6 x 4

4 x 3

8 x 3

267

60 m

19
.4

0 
m

3x3 4x3 3x3 3x3 3x3 3x3 8 x 3 4x3 4x3 4x3 4x3

80
80

3x3

3x3

3x3

3x3

4x380

2 m2 m

2 m 2 m2 m

3x3

3x3

3x3

3x3

80

3x3

3x33x34x3 3x3 3x33x33x3

3x3

5 x 5 m

1918 222120

23

24

25

27282930312345

10

9

8

6

11 1615141312 17

4 x 3

42
4 x 3

43

4 x 3

41
4 x 3

44

4 x 3

34
4 x 3

35

4 x 3

33
4 x 3

36

39
6 x 4

38
6 x 4

40
6 x 4

37

1
8 x 3

32

المدخل الرئيسي

Main Entrance

مـدخــل

Entrance
مـدخــل

Entrance

11 10



:Participant Informationبيانات المشارك

 Company Name: 

 Activity & Exhibits: 

 P.O. Box: 

 Email:

 Web Site:

Social Media:

 Telephone: 

 Fax: 

Booths No: 

 Contact Name:

 Signature: 

 Date:

واالجنليزية  العربية  باللغتني  البيانات  طباعة  يرجى    •
وإرسالها على فاكس رقم  22468646 )965 +(

marketing@expo-tag.com  أو على اإلمييل
•  آخر موعد إلرسال االستمارة  10 مارس 2019   

•  تنشر هذه البيانات مجانا للمشاركني بدليل املعرض

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

(+965) 22468646

or Email it to marketing@expo-tag.com

• Last Date of submitting the  form will be on 10 March 2019

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

اسم الشركة : 

النشاط واملعروضات:

العنوان البريدي:

البريد االلكتروني :

املوقع االلكتروني :

موقع التواصل اإلجتماعي: 

هــاتــــف :

فاكس :

أرقام األجنحة :

املسئول:

التوقــــيع:

التــــــاريــخ:

Participationاإلشتراكات

• جناح إجمالي مساحة 24 متر مربع )4x6( أو )3x8( في موقع مميز 
باملعرض.

• اسم وشعار الراعي على ) دعوات - فالير- دليل املعرض (.

• اسم وشعار الراعي على جميع إعالنات الصحف و حملة الباصات. 
• تصريح صحفي - تغطية صحفية ) PR ( وصور لالفتتاح تنشر في 

جميع الصحف عن الراعي. 

• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره املعرض. 

• أربع صفحات إعالنية للراعي في دليل املعرض. 

• قاعة منفصلة لورش عمل طوال فترة املعرض.

• عدد ) 2 ( غرفة مجانًا ملوظفي الشركة 4 أيام بفندق سليل اجلهراء.

• جناح إجمالي مساحة 12 متر مربع )3x4( في موقع مميز.

• اسم وشعار الراعي على جميع املطبوعات ) دعوات -  فالير - دليل 
املعرض(.

• اسم وشعار الراعي على جميع إعالنات الصحف و حملة الباصات. 
• تصريح صحفي - تغطية صحفية ) PR ( وصور لالفتتاح تنشر في 

جميع الصحف عن الراعي. 

• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره املعرض. 

• صفحتان إعالنيتان للراعي في دليل املعرض.

• قاعة منفصلة لورش عمل طوال فترة املعرض.

• عدد ) 1( غرفة مجانًا ملوظفي الشركة 4 أيام بفندق سليل اجلهراء.

• جناح إجمالي مساحة 9 متر مربع  )3x3( باملنطقة املتميزة. 
• تغطية تلفزيونية للقنوات الفضائية طوال فتره املعرض. 

• صفحة إعالنية في دليل املعرض. 

• Booth of 24 Square meters (6x4) or (8x3)  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.

• (2) Free rooms for the company’s employees for

• (2) Free rooms for the company’s employees for 4 nights 
in Sulaiyel Al-Jahra Hotel.

• Booth of 12 Square meters (4x3) 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.

• (1) Free rooms for the company’s employees for

• (1) Free room for the company’s employees for 4 nights 
in Sulaiyel Al-Jahra Hotel.

• Booth of 9 Square meters (3x3) at distinguished area.

• T.V Coverage in one of the satellite channels during the 
Exhibition. 

• One page for the sponsor at Exhibition Directory.

ذهـبـــي:

متمـــيز:

بالتينــــي:

Golden:

Distinguished:

Platinum:

5,000  KD

2,000  KD

8,000  KD

Booking Rooms in Jumeriah is from 7 – 11 April 2019 
including BB

شامل   2019 أبريل   11  –  7 من  اجلهراء  سليل  بفندق  الغرف  حجز 
اإلفطار
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عقد اشتراك
انه في يوم...................................  الموافق                     /                       /  

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

ومقرها / شرق-  شارع جابر المبارك – مقابل برج البهبهاني – برج النعمة –الدور الخامس – الكويت.
00965 00965  فاكس: 22468646 22417037/8       

www.expo-tag.com   

2-  الســادة /  ................................................................................................................................................................................          الطرف الثاني                                            

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

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

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

تـمهــــيد
لما كان الطرف األول بصدد تنظيم وإقامة معرض إعمـــــار المطـــــالع بدولة الكويت بفندق سلــــيل الجهــــراء،

خالل الفترة  من 8 – 11 أبريل  2019 . 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 9 مارس 2019 . 

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 وال 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 بالمعرض أو عن سالمة العاملين عليه أثناء التركيب والفك 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، على أن ال يزيد ارتفاع الديكور عن 3 متر.
9- مواصفات المساحة المتعاقد عليها:                                                                                              

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

رقـم الجناح علــى المخطط المرفق ).......................................................... (   بمساحة إجمالية )........................................................... ( متر 2 .                       

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   بنك الكويت الوطني

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 

........................................                                                                     .........................................                                             
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Participation Contract
On ……………................………., the ………...........…………….
 This Contract was made between:
1- EXPOTAG for Conf. & Exh. Management Co.                                            (First Party)

Address : Sharq - Jaber Al Mobarak St. oop. Al Behbehani Tower - Kuwait, Al Neama Tower - 5th Floor
      (00965) 22417037/8    Fax: (00965) 22468646
 www.expo-tag.com                                 Expo-tag              Expotagkw          Expotagq8

                                               And 

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

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

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

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

Preamble
Whereas the first part organizing and Managing Al-Mutlaa Construction Exhibition in Sulaiyel Al-Jahra Hotel - Kuwait, during 8 – 11 
April 2019 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 9th March 2019 
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 safety of setup workers 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, the Décor 
height should not exceed 3 meters

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
       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

                         ……………………………………                                     ………………………………
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تنظم شركة إكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات معرض إعمار المطالع بفندق سليل الجهراء وذلك في الفترة من 8 - ١١ أبريل ٢٠١٩

محليـــات

ًمعــا لإعمــار املطــالع
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