معرض شيك ليدي أبو ظبي –

الدورة العاشرة
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Organized by

معلومات المعرض
* تنعـم دولة اإلمارات العربية المتحدة برخاء اقتصادي يجعلها من أثرى األسواق في العالم ،وحيث أن متطلبات الجمال تعتبر بالغة األهمية
لسيدات المجتمع وجزءا ً أساسيا ً من تقاليده وعاداته فإن النمو السنوي لهذا القطاع يعتبر كبيرا ً كما أن القوة الشرائية في دول الخليج العربي
تمثل األعلى دوليا ً .وتعتبـر أبوظبي شريكا ً رئيسيا ً في برامج النهضة والتطور الذي تشهده الدولة ،وهذا ما أكده النجاح الكبير الذي حققته
الدورات السابقة من شيك ليدي بحيث اصبح يمثل مناسبة سنوية أساسية توفر
كافة متطلبات قطاع األناقة والجمال وتحقق الفائدة المرجوة للمشاركين والزوار.

المعروضات
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

عروض األزياء
فساتين السهرة
العود و العطور
صالونات و مستحضرات التجميل
االكسسوارات
العباية و الشيلة
العناية بالرشاقة
شركات تنظيم األعراس
المجوهرات
الساعات
الفنادق و المنتجعات
شركات السياحة و السفر

الزوار
* معرض شيك ليدي يخدم السيدات في عالم الجمال  ,الرشاقة و األناقة .أكثر من  8000زائر قدم الى معرض شيك ليدي .2016

أعمار تتراوح بين  18الى 40
عرائس  ,مواطنات و وافدات
يمتاز بتوفير فرصة الشراء المباشر من العارضين

 % 95من الزوار هم من فئة النساء

فرص متاحة للعارضين
*
*
*
*
*

رعاية معرض شيك ليدي
عروض األزياء
االعالن في دليل المعرض
العروض الترويجية
التسويق و البيع المباشر

األهداف و الفرص
*
*
*
*
*
*
*

تأسـيـس عـالقـات عملية مـع الزوار المعـنيـين ومقـابلتـهــم وجـهـاً لوجـه
الـتـرويـج لـمـنـتـجات وخـدمـات الـعــارض وإط ــالق مـنـتـجـات جـديــدة
التواجد إلى جانب الشركات الرائدة في هذا المجـال وتقييم موقعك بينها
الترويـج السم الشـركة في السوق والتعرف علـى المنافسين عـن قـرب
االسـتفـادة من الـحمـلـة اإلعـالمـيــة واإلعـالنـيـة الـخـاصـة بالـمـعـرض
ال ـت ـ ـعـ ــرف علــى آخ ــر الم ـس ـت ـج ــدات فــي ه ـ ــذا ال ـمـ ـجـال
تـحـقـيــق مـبـيـعــات فـوريــة مــن خــالل ال ـب ـيــع الـمـبـاش ــر للــزوار

عروض األزياء

العرض األول

 7:00 - 6:30مساء

 11,000درهم $ 3,000 /

العرض الثاني

 8:00 - 7:30مساء

 15,000درهم $ 4,100 /

العرض الثالث

 9:00 - 8:30مساء

 13,000درهم $ 3,350 /

الرعاة
الراعي الرئيسي

(  100,000درهم )

الراعي الفرعي

(  75,000درهم )

* مساحة مجهزة ( 24متر مربع)
* عدد (  ) 2صفحة اعالنية داخلية في دليل المعرض
* وضع شعر الراعي الرئيسي في :

* مساحة مجهزة ( 12متر مربع)
* عدد (  )1صفحة اعالنية داخلية في دليل المعرض
* وضع شعر الراعي الفرعي في :

 .1الصحف و المجالت المعتمدة
 .2اللوحات االعالنية الموجودة بقسم التسجيل
 .3كافة اللوحات االعالنية بمنطقة المعرض
 .4دليل المعرض
 .5بطاقة الدعوة
 .6اعالن امارات اف ام

 .1الصحف و المجالت المعتمدة
 .2اللوحات االعالنية الموجودة بقسم التسجيل
 .3كافة اللوحات االعالنية بمنطقة المعرض
 .4دليل المعرض

العروض الترويجية
التفـاصيل
رعاية اعالن اذاعة اف ام
60,000
رعية اعالن شبكة الطرق
60,000
( SMSأبوظبي و العين )
رعاية 100,000
رعاية دليل المعرض
30,000
رعاية بطاقات  :العارض  ,الزائر  ,الصحافة
20,000
رعاية بطاقة الدعوة
15,000

السعر  /درهم

30,000

التفـاصيل
رعاية لوحة القاعة الرئيسية في أدنيك
10,000
رعاية حـامل بطاقات العارضين والزوار
10,000
رعاية أكيـاس المعـرض
10,000
رعاية كاونتر التسجيل ( 1 × 2م )
8,000
رعاية بطاقة تسجيل الزوار
8,000
وضع البنر عند مدخل المعرض
1,000

السعر  /درهم

االعالن في دليل المعرض
التفـاصيل
الغالف الخارجي األخير
8,000
صفحتان متقابلتان في الوسط
7,000
الغالف الداخلي األول
6,000

السعر  /درهم

التفـاصيل
اإلعالن األول في صفحات الدليل
8,000
الغالف الداخلي األخير
7,000
صفحة داخلية ملونة
6,000

السعر  /درهم

شيك ليدي أبو ظبي ،المعرض الرائد على مستوى المنطقة ،يأتيك اآلن بدورته العاشرة ليؤكد الدور الرائد الذي تلعبه عاصمة دولة اإلمارات العربية في صناعة الجمال واألناقة واألزياء سواء من
حيث استقطاب نخبة العاملين في هذا المجال أو من حيث مدى االهتمام والقوة الشرائية للمهتمين في هذا القطاع ,ليضع أمام السادة الزوار فرصة االطالع والشراء المباشر واالستفادة من الفرص
الترويجية المتاحة من قبل العارضين.
وعليـه يسرنا دعوتكم للمشاركة في هذا المعرض المميز من خالل حجز مساحة لعرض خدماتكم واستثمار برامج الرعاية والترويج المتاحة خالل أيام المعرض.
على أمل أن نراكم في شيك ليدي2019

وتفضلـوا بقبـول فائـق التحيـة واالحتـرام
للحجز و المشاركة :
Please call / contact :
Telephone: +97126222733
info@al-hader.com

Email:

