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 أول معرض تجاري لألغذية“
 والمشروبات في المنطقة

 الشرقية. جميع موردي
 ومقدمي الخدمات
 للمطاعم، المقاهي

والفنادق تحت سقف واحد

“

The First Traders 
Exhibition For Food and 
Beverages in The 
Eastern Region. 
All Restaurants, Café & 
Hotels Suppliers & 
Services Providers 
Under One Roof.

“

“





ملف تعريف المعرض
 معرض تجار األطعمة أول معرض تجاري متخصص في ربط موردي
 األطعمة والمشروبات بمالكي المطاعم والمقاهي في المنطقة

 الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وستتاح الفرصة للعارضين لمقابلة
 العديد من مالك المطاعم والمقاهي والمشغلين والمستثمرين و

 المتخصصين لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم والعقارات والتقنيات
.والفرص التجارية

Eatery Traders is the first tradeshow of its kind, Eatery 
Traders will be held, which is specializing in linking F&B 
suppliers to restaurateurs and café owners in the Eastern 
Province of Saudi Arabia. Exhibitors will have the 
opportunity to meet a significant number of restaurant & 
café owners, operators, investors and enthusiasts to 
showcase their latest products, services, real estate, 
technologies and business opportunities. 

Tradeshow Profile



المنظمون
 يتم تنظيم وتشغيل                               بواسطة شركة لمتلس إفنتس
 و مؤسسة ٢٤ ايفنت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع لجنة

  الضيافة والترفيه في غرفة الشرقية

 لمتلس إفنتس شركة متخصصة في تنظيم المؤتمرات والندوات
 والمعارض التجارية بفريق إحترافي ذو خبرة واسعة في مجال تنظيم

 وادارة المعارض والمؤتمرات، و شبكة واسعة من العالقات اإلقليمية
 والدولية المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع عدد من الجهات

الحكومية والجمعيات الخيرية

Eatery Traders

Organizers
Eatery Traders is managed and operated by 
LMTLSS Events Co. and 24 Event establishment in 
collaboration with The Hospitality and 
Entertainment Committee of Shargiya Chamber of 
Commerce.

LMTLSS Events specializes in organizing high 
profile conferences, exhibitions and trade shows 
by relying on its professional team’s wide 
experience in the field and the wide network of its 
regional and international relations.

www.EateryTraders.com



فوائد المعرض
سيحصل العارضون على الفرص التالية

 •   زيادة الوعي بعالماتهم التجارية والخدمات - يعد المعرض 
 طريقة سهلة وذكية لإلعالن عن الخدمات والمنتجات والترويج

لها في سوق محدد
 •   اإلجتماع بالعمالء - مقابلة العمالء الحاليين والمحتملين وجها  

 لوجه لفهم احتياجاتهم الخاصة وبناء عالقة عمل قوية بهم   
 •   توقيع العقود - المنصة المناسبة في المكان والزمان

  المناسبين لتوقيع عقود االتفاقيات في حضور إعالمي مميز 
•   التفاعل - اجتماع العارضون مع أصحاب القرار الرئيسين

 بمختلف مجاالتهم ليتمكنوا من التواصل والتفاعل مع العمالء 
المحتملين والموردين والمنافسين والمبدعين والزوار

Trade show Benefits

•    Raise Awareness Of Their Brands And Services – The 
Trade show is an easy and smart way to advertise and 
promote services and products to a specific targeted 
market.
•    Meeting Clients – Meeting incumbent and potential 
clients face to face to understand their specific needs and 
build a strong business relationship.
•    Signing Contracts – The proper place and time to meet 

Exhibitors will have the opportunity to

costumers and clients and sign contracts within media 
coverage.
•    Networking – Meeting key individuals amongst the full 
supply-chain and can network with new costumers, 
suppliers, competitors, innovators and enthusiasts.



 •   إطالق منتجات جديدة - استخدام المنصة لعرض منتجاتهم 
أو خدماتهم الجديدة ويعد ذلك أفضل فرصة للعرض أمام 

العمالء المحتملين
•   بناء قاعدة بيانات للعمالء - الفرصة لجمع المعلومات حول  

أي عميل محتمل أو العمالء المتواجدين في المعرض لبناء 
قاعدة بيانات خاصة بهم    

•   إيجاد فرص تجارية - توليد فرص جديدة واستهداف عمالء 
 محتملين من خالل فهم السوق والبحث عن  إبتكارات جديدة

حول أعمالهم
•   مراقبة المنافسين - فرصة للتعرف على مايقدمه المنافسون

 ومعرفة مزاياهم التنافسية 

•    Launch New Products – Using the platform to 
introduce new products or services with maximum 
exposure to potential clients.
•    Building Costumer Database – The opportunity to 
collect information about any potential client or 
costumers in the event to build their own database.
•    Generate Business Leads – Generating lucrative 
businesses and target new leads by understanding the 
market and looking for new innovations in their 
businesses.
•    Monitor The Competition –The opportunity to see 
what their competitors are offering and learn about 
their competitive advantages.

فوائد المعرض

Tradeshow Benefits



العارضين
 يهدف المعرض لجمع جميع موردي قطاع

 المطاعم والمقاهي تحت سقف واحد وذلك
 باستهداف ٢٤ نوع مختلف من الموردين و

 مقدمي الخدمات ممن يستهدفون القطاع
بشكل مباشر أو غير مباشر

Exhibitors
The Trade show goal is to bring 
together all Restaurants & Cafés 
suppliers under one roof by targeting 
24 sectors of different suppliers & 
service providers who targets this 
industry directly or indirectly24 

Sectors & More 
أكثر من ٢٤ قطاع



 المستشارين اإلداريين
 ومطوري المفهوم وقوائم

 الطعام والوصفات
ومستشاري خدمات االمتياز

Managerial, Concept, 
Menu, Recipes & 

Franchising Consulting 
Services

 موردي منتجات وحلول
التطهير والنظافة

 مقدمو الحلول المالية
والتأمين

 موردي سيارات التوصيل
والدراجات النارية

 موردي األواني و أدوات المطبخ
الصغيرة

الجهات الحكومية

 مصممي العالمات التجارية ،
 والتصوير الفوتوغرافي ،

 والتسويق ، واإلعالن ، وخدمة
إدارة وسائل التواصل االجتماعي

 حلول القوى العاملة ومقدمي
خدمات التوظيف

معاهد التدريب مقدمي خدمات المحاسبة

موردي التغليف

مالك االمتياز

موردي المواد الغذائية

 وكاالت ضمان الجودة
والسالمة

 موردي ومصنعي
عربات الطعام

موردي األثاث

 مقدمي الخدمات اللوجستية
والتخزين

 مقاولين اإلنشاء و الصيانة
والمطورين العقاريين

موردي المالبس الموحدة موردي ومصنعي المعدات

أي منتجات أو خدمات أخرى
تستهدف القطاع

 تطبيقات توصيل الطعام
وحلول تقنية المعلومات

 صانعو الالفتات
ومكاتب الطباعة

 مصممي الديكور
الداخلي

Cleaning & Hygiene 
Products Suppliers 

& Solutions 
Providers

Tableware, & Small Kitchen 
Tools Suppliers

Packaging SuppliersFood Suppliers Uniform Suppliers Equipment Suppliers & 
Fabricators

Delivery Cars & 
Motorcycle Suppliers

Branding, Photography, 
Marketing, Advertising, & 
Social Media Management 

Service Providers

Food Truck 
Suppliers & 
Fabricators

Furniture 
Suppliers

Signage 
Fabricators and 
Printing Presses

Interior Designers

Manpower Solutions & 
Recruiting Service 

Providers

Training Institutes Auditors & Accounting 
Service ProvidersLogistics & Warehousing 

Service Providers

Construction Shop Fitters 
& Maintenance 

Contractors, Real-estate 
Developers

Financial & 
Insurance Services

Government EntitiesFranchisers
Quality Assurance & 

Safety Agencies
Any other products or 
services that targets 

the industry

Food Delivery 
Applications & IT 

Solutions



الزوار
١. تجار الجملة

٢. تجار التجزئة

 ٣. الموردون

٤. الموزعون

 ٥. المطاعم

٦. المقاهي

٧. الفنادق

٨. متعهدي الحفالت والتموين

٩. المستثمرون

Visitors
1. Wholesalers 

2. Retailers

3. Suppliers

4. Distributors

5. Restaurants
6. Cafes

7. Hotels

8. Caterers

9. Investors



نطاق التغطية
 ١. مدينة الدمام )١,٠٣٣,٥٩٧( نسمة

٢. مدينة الخبر )٩٤١,٣٥٨( نسمة

٣. مدينة الظهران )١٣٨,١٣٥( نسمة 

٤. مدينة القطيف )٥٢٤,١٨٢( نسمة

٥. مدينة الجبيل )٨٠٠,٩٤٩( نسمة

 ٦. محافظة األحساء )١,٠٦٣,١١٢( نسمة 

٧. مملكة البحرين )١,٤٢٥,١٧١( نسمة

1. Dammam City - Population: )1,033,597( 

2. Khobar City - Population: )941,358(  

3. Dhahran City - Population: )138,135( 

4. Qatif City - Population: )524,182( 

5. Jubail City - Population: )800,949( 

6. Al-Ahsa District - Population: )1,063,112( 

7. Bahrain - Population: )1,425,171( 

Coverage Area



الحملة اإلعالنية
Advertising Campaignتنفيذ حملة إعالمية بالتعاون مع غرفة الشرقية

اإلعالن في لوحة معارض الظهران على الطريق الساحلي

خالل فترة المعرض 

LED Screen Advertising شاشات العرض االعالنية لمدة شهر

LED Screen 3D Ad Truck شاشات العرض االعالنية المتنقلة 

لمدة شهر

SMS ارسال رسائل نصية

إعالنات الصحف والمجالت االلكترونية

توزيع المنشورات على مالك المطاعم والمقاهي

اعالنات المؤثرين

إعالنات مواقع التواصل االجتماعي

•

•

•

•

•

•

•

Execution Media Coverage in collaboration with Asharqia Chamber.

Advertising in the Dhahran Exhibition billboard on the coastal road 

during the exhibit days.

LED Screen Advertising one month prior to the exhibition.

LED Screen 3D Ad Truck one month prior to the exhibition.

Send SMS messages.

Advertising in Electronic newspapers and magazines.

Distribution publications to owners of restaurants and cafes.

Influences Ads.

Social media Ads.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•



الموقع
الظهران اكسبو

شارع المعرض 4344
السيف, الدمام, 34213

المنطقة الشرقية 
المملكة العربية السعودية

Location
Dhahran Expo
4344 Exhibition Rd,
As Saif, Dammam 34213,
Eastern Province,
Saudi Arabia



For reservation & contact

info@24eve.com

للحجز والتواصل

00966 538445502
00966 54045 2644

www.EateryTraders.com


