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العــام والعالي التعليم  لتطويــر قطـاع  ما توليه الحكومة السعودية من اهتمام ودعم متواصـل  مع  تماشي� 

نمو� الحيوية  القـطاعات  تلك  شهدت  فقد   ،2030 رؤيــة  ضمن  جليـــا  ظهر  والذي  والتأهيـــل،  التدريب  وقطــاع 

التعليم قطاع  إلى  الممــلكة  ميزانية  من  ا�كبر  تخصيــص الحصة  تـم  حيــــث  الماضيــة.  السنوات  خالل  كبير� 

السكـــاني النمو  أن  كما  الحيوي.  القطــاع  هذا  وتطــويـر  لدعــم  سعودي  ريال  مليار   193 وبلغت حصته مبلـغ 

القطاعات. هـذه  من الفرص للعاملين والمستثـمرين في  العام نحو تعليم متميز يعـد بمزيد  المتزايد والتوجه 

لتحـقيق أهدافك التجارية. ا�مثــل  الحدث   ، الثالث للتعليم والتدريب  معرض الشرق ا�وسط 

سوق متنوع لمستقبل واعد

A DIVERSIFIED MARKET FOR A PROMISING FUTURE

In line with the policy of the Government of Saudi Arabia and the vision of 2030, the general 
and higher education, training and rehabilitation sectors have shown significant development 
over the past years.
 
This is evident with education sector getting the largest share of the Kingdom’s budget, an allocation 
of 193 billion Saudi Riyals (US$ 52.5 billion) giving it a further stimulus. With the increase in population 
and a general orientation towards excellence, more opportunities are opening-up in labor 
market for employment and encouraging investment in these sectors.

3   Middle East Education  and Training Exhibition is the ideal event to achieve your goals.rd



قطاعــات في  للعاملين  االنطالق  منصة   (MEETES ) والتدريــب  للتعليــم  الثالــث  ا�وســــط  الشــرق  معرض  يعتبر 

عمالئهـم قاعدة  وتوسعـة  التسويقيــة  اهدافهم  لتحقيق  والتدريـب  التعليم  وتكنولوجيا  وخدمــات  وتجهيـزات  التعليــم 

وخدماتهم.  منتجاتهـم  وتقديـم  لتعريف  المستهدفين  العمــالء  مــع  لوجــه  وجها  بااللتــقاء  وذلــك 

EXHIBITION GOALS

The Exhibition will be a platform for the education and training sectors such as schools, colleges, universities and institutes 
to present their syllabi/curriculum to the student community attending the exhibition.

Presenting the latest products and technologies to a dedicated audience in the Kingdom and the region.
Meeting officials and decision makers from the public and private sectors to discuss the offers and finalize the agreements. 
Exploring areas of partnership and cooperation with local companies.
Strengthening presence in the Kingdom’s market in light of the interest and increasing the government expenses 
in the development of education.
To take a closer look at the huge projects in the educational equipment and technology sectors and to identify the needs 
and ways of contributing to them.

والتدريب من مدارس  وكليات وجامعات ومعاهد لتقديم خدماتهم لجمهور المعرض. التعليم  لقطاعات  منصة  يعتبر المعرض 

والمنطقة. متخصص في المملكة  والتقنيات أمام جمهور  المنتجات  أحدث  عرض 

لبحث العروض وإتمام ا�تفاقيات مباشرة. لقاء المسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص 

المحلية. الشركات  مع  والتعاون  الشراكة  مجاالت  إستكشاف 

التعليم. تطوير  في  الحكومي  االنفــــــاق  وزيــــادة  االهتمام  ظل  في  المملكـة  أسواق  في  التواجد  تعزيز 

ا�طالع عن قرب على المشاريع الضخمة في قطاع خدمات وتجهيــزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب وتحديد إحتياجاتها وسبل
فيها. المساهمة 

أهداف المعرض

3   Middle East Education and  Training Exhibition is the starting point for companies in the educational sector, education 
technology and service sectors to achieve their marketing objectives and expand their client base by meeting 
face-to-face with target customers to define and deliver their products and services.

rd



EDUCATIONAL SERVICES

Colleges, Universities, Institutes and Schools

Education providers for studying abroad

Rehabilitation and education centers for 
people with special needs

Distance Learning Service providers

Transportation Services

Health & Medical Services

Printing & Packaging Services

Catering, cleaning and maintenance 
services

Edutainment Program providers

Educational Consulting

TECHNOLOGY

Computers and tablets
Advanced educational programs
Advanced presentation equipment

Transport management & guidance programs
Interactive educational technology
Administrative techniques

والمدارس المعاهد  الجامعات،  الكليات، 

مقدمي خدمات التعليم في الخارج

مراكز تأهيل وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

بالترفيه التعليم  برامج  مقدمي 

االستشارات التعليمية

مقدمي خدمات التعليم عن بعد

خدمات النقل والمواصالت

الخدمات الصحية والطبية

خدمات الطباعة والتغليف

خدمات التموين والنظافة والصيانة

التعليمية

أجهزة الكمبيوتر والتابلت

برامج ووسائل التعليم المتقدمة

وسائل وتجهيزات العرض الحديثة

برامج ادارة ومتابعة النقل

التكنولوجيا التعليمية التفاعلية

التقنيات االدارية

التكـنولوجيــا

الخدمات



التجهيـــزات

EQUIPMENT
Furnishings for classrooms and auditoriums

Laboratory equipment

Special needs & learning difficulties educational

equipment

Public library equipment

Educational games

Sports equipment, supplies and playground equipment

Stationery

Uniforms

Security, safety & fire fighting equipment

Ventilation, air Conditioning & lighting

أثاث  وتجهيزات الفصول  والقاعات  والمباني التعليمية
تجهيزات ومعدات المعامل والمختبرات

التجهيزات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة وصعوبات  التعلم
العامة المكتبات  تجهيزات 

ا�لعاب التعليمية

المالعب وتجهيزات  الرياضية  وا�دوات  المعدات 

القرطاسية

الموحد الزي 
الحريق ومكافحة  والسالمة  ا�من 

التهوية  والتكييف  واÅضاءة



مستقبل واعد



أمورهم وأولياء  والمتدربين  الطالب 
المسؤولين وأصحاب القرار من الجهات الحكومية

الخاص القطاع  القرار من  المسؤولين وأصحاب 
التعليم وتطوير  التعليم  مدراء 

مدراء التدريب وتطوير التدريب
الجامعات في  المسؤولين 

المسؤولين في المدارس الحكومية وا�هلية والعالمية
التدريب معاهد  في  المسؤولين 

الخاصة االحتياجات  لذوي  والتأهيل  التعليم  مراكز  في  المسؤولين 
المسؤولين في مراكز التعليم لصعوبات التعلم

EXHIBITIONS’ 
VISITORS

Students & parents
Government officials & decision makers
Officials & decision makers from the private sector 
Education and educational development managers 
Training and training development managers 
University heads 
Public, private and international schools’ heads 
Training institutes’ heads
Special needs education and rehabilitation centers’ heads
Learning disability centers’ heads

زوار المعرض



أعمالكم لتطوير  واسعة  آفاق¤  لكم  تفتح  سوف  مشاركتكم 

ASSOCIATED
WORKSHOPS
The exhibition will host a number of specialized workshops, Which will 
focus on a number of important topics, such as compensation for 
educational loss, serving the educational process, highlighting and 
supporting all male and female students, including the category of
special education and talented students, and other related topics,
with the participation of specialists and researchers in various
educational fields. The workshops will be held concurrently with the
exhibition, equipped with the latest equipment and modern
technologies.

Your participation will broaden prospects for your business
development and open up opportunities.

ورش العمل المصاحبة
للتعليم والتدريب عدد من ورش العمـل الثالث  سيتضمن معرض الشرق ا�وسط 

والتي المتنوعة  المعرض  مجاالت  في  وباحثين  متخصصين  بمشاركة  المتخصصة، 
التعليمي  الفاقد  أبرزها تعويض  المهمة،  المواضيع  ستلقي الضوء على عدد من 

بما فيهم فئة الطالب والطالبات  وإبراز ودعم جميع  التعليمية،  العملية  خدمة 
التربية الخاصة والموهوبين ومواضيع أخرى ذات صلة. وستقام هذه الورش طالب 

والتقنـيـات  التجهيـزات  بأحدث  المعرض في قاعات مخصصة ومزودة  بالتـزامن مع 
الحديثة. 

،



EXHIBITION
MARKETING PLAN

Social Media Campaigns
(Twitter, Facebook, Instagram and
LinkedIn)
Google Ads 
SMS Marketing
Email Invite 
Direct Invitations 
Press and Media Coverage
Signage and Billboard Advertising

حملة وسائل التواصل االجتماعي

اعالنات جوجل
حملة الرسائل النصية

دعوات مباشرة
التغطية الصحفية واÅعالمية

اعالنات طرق

الحملة التسويقية
 للمعرض 

((تويتر - فيس بوك - انستجرام - لينكد ان

SMS
دعوات بواسطة البريد اÅلكتروني



أسعار االشتراك

(+VAT)
(+VAT)

SAR ����� المربع      المتر  (أوكتانورم)/  مجهز  جناح 

SAR  ���� مساحة فقط/ المتر المربع                        

(+VAT)
(+VAT)

PARTICIPATION RATES

Space + shell scheme per m     USD 400
Space only per m                         

2

2 USD 360



FLOOR PLAN مركز جدة للمنتديات و الفعاليات
JEDDAH CENTER FOR FORUMS AND EVENTS

 

 

 
         

   

Registration

C
af

et
er

ia

$

53333345

7
5

5
3

3
3

4

24

64333333 438 6 4333 3 34 34 4

4
3

3
4

4
4

4
4

5 333334 33 4

W
or

ks
ho

ps

333

333

333

3

3

3

3

3

3
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3 33

3 33

3 33

48

48

4812

12

12

12

6

128

6

8

4

6

4

100 102 104

109

200 202 204

208206

300 302 304

309308306

110 114

210

310 314

120

220

130 140 146 150 152 154

158

250 252 254

258

350 352 354

358

320

230

330

240 246

340 346

400 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450

500 504 506 508 510 512 514 516 520 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548

616

614

612

610

608

606

600 650

652

654

656

658

660

662

664

Jeddah Center For Forums & Events
4-6 October 2022

Local Sales
Khulud +966 56 273 5569
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International Sales:
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yamen@iconexpo.com.saC
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مركز جدة للمنتديات والفعاليات
من  دقائق  بعد  على  والفعاليات  للمنتديات  جدة  مركز  يقع 

الدولي العزيز  عبد  الملك  ومطار  الحيوي  جدة  مدينة  وسط 
والفنادق الدولية  ا�سواق  من  عدد  بالمركز  يحيط  كما  الجديد 

بأعلى الخدمات  كافـة  على  المركز  يحتوي  كما  والشقق 
الدولية المعايير 

JEDDAH CENTER FOR FORUMS AND EVENTS
The Jeddah Center for Forums and Events is minutes
away from the center of Jeddah and the new King
Abdul-Aziz International Airport. The center also comprises
all services of the highest international standards. The center
is also enclosed by several international markets, hotels 
and furnished apartments



التنمية و التطوير



SUCCESS PARTNERS



SUCCESS PARTNERS



SUCCESS PARTNERS



CONTACT US

Head Office:
Jeddah, Saudi Arabia
+966 12 665 5558
info@iconexpo.com.sa
www.iconexpo.com.sa

International Office:
177 Montvale Ln
Bloomingdale 60108 Chicago - USA
+1 (224) 770-1401
zahoor@iconexpo.com.sa

Local sales:
Khulud
+966 56 273 5569
Khulud@iconexpo.com.sa

International sales:
Yamen
+966 50 090 2424
yamen@iconexpo.com.sa

RECOMMENDED SHIPPING COMPANY

19A Caliph Al-Mamoun Newspaper, Heliopolis - Cairo - Egypt

Mobile: +20-1000109335  -  +20-1001022200

Email: info@overseas.co www.overseass.com

THE GENERAL OFFICE:

-

meetes  sa.com-



THANK YOU
Education & Training Exhibition
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