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 حمتـــويات العـــــرض

 عن المعرض

 الخلفیة التاریخیة لمعرض القاھره الدولى

 المشاركات الدولیھ

 المشاركات المحلیھ
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 التغطیة االعالمیة 

 معرض القاھره الدولى باألرقام  
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 عــن املعـــرض

 یقوم اذ ، عام كل والمؤتمرات للمعارض العامة المصریة الھیئة تنظمھ الذى األبرز الدولى الحدث " الدولى القاھرة " معرض یمثل
بالمعرض المشاركة الدول وكافة مصر بین اإلقتصادى التعاون أواصر تعمیق في كبیر بدور

 كافة منتجات امام بل المصرى المنتج امام فقط لیس جدیدة أسواق وفتح المصرى اإلقتصاد دعم في بارزاً  دورا المعرض یلعب
الصفقات وإبرام المعروضة بالمنتجات التعریف خالل من بالمعرض المشاركة الدول
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 الدوىل القاهرةاخللفية التارخيية ملعرض 

 1867 عام الدولي باریس معرض في مره مصرألول  شاركت حیث عشر التاسع القرن إلي مصر في المعارض إقامة تاریخ یرجع
 . منتجاتھ لجودة وبرونزیة وفضیة ذھبیة میدالیات علي حصل والذي المصري الجناح إسماعیل الخدیوي زار حیث

 

 تحت الجزیرة بمنطقة الماضي القرن أربعینیات في فاروق الملك عھد في إفتتاحھا تم حیث الدولي القاھرة لمعرض دورة أول أقیمت
   العالمیة والریادة للصدارة لتصل مصر في والصناعة الزراعة قطاع تطویر ھو منھ وكان ، "الصناعي الزراعي المعرض" عنوان

 

  نصر مدینة في الحالي مكانھ الى الجزیرة أرض من القاھرة معرض نقل تم 1980 عام في
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 املشاركات الدولية

 كينيا

 واألجنبیة واألفریقیة العربیة الدول مساھمات أبرز

 اندونيسيا تايلند االمارات العراق السودان الكويت

 توجو سرييالنكا اهلند اجلزائر الصني اليابان
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 املشاركات احمللية

 بمشاركة للجمھور المباشر البیع الى تھدف والتى المحلیة المصریة للشركات مربع متر  بـ تقدر مساحة تسویق یتم

 شركات إلى باإلضافة القطاعات مختلف في الشركات وكبري اإلنتاجیة القطاعات كافة تضم  محلیة مصریة شركة 205 من اكثر

 .الیدویة الصناعات وغرفة ، الوطني العرض

 : االتیة القطاعات وتضمالمقدمة الخدمات مع  بالمعرض الممثلة األنشطة بین تجانس وجود مراعاة تم
 الجاھزة المالبس والمفروشات المنسوجات والموكیت السجاد المنزلیة االدوات الكھربائیة االجھزة (

 ) واالثاث الخشبیة الصناعات الجلدیة المصنوعاتالتجمیل ومستحضرات الكیماویة الصناعات الغذائیة الصناعات
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 التغطية اإلعالمية

 واالقلیمى المحلى المستوى على إقتصادیة مكانة من لھ لما متمیزة اعالمیة بتغطیة عام كل من كعادتھ الدولى القاھرة معرض یحظى
 : ومنھا وسائل من یستحدث وما ومقروءة ومسموعة مرئیة اعالم وسائل االعالمیة التغطیة وتشمل والعالمى

   .  www.cairofair.comاالنترنت على المعرض موقع : رئیةـــالم االعالم لـوسائ 

  facebook – twiter االجتماعي التواصل مواقع               

   ) وشعبي FM نغم – FM نجوم – 90,90 (رادیو محطات  : المسموعة االعالم وسائل

 بالمـعــرض المحیطـة ،والشـوارع الرئیســیة بالمیادین االعــــالنــات لوحـــــــات روءةـالمق االعالم وســائل

  . )OUT DOOR إعالنات (                                  

 العـارضـــة والشـــركات الــدول أســــمــاء فیھ درج ـرضــــــالمع لــــــــدلی

وجمھورھا العارضة الشركات  بین التواصل لتعظیم المعروضات وأھم وبیانــــاتھم  
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 معرض القاهرة الدويل باألرقام

     )56(  :        ـدورةــــم الــــــرقــــ

2023مارس  18- 9 :       ـرضــــمـــوعد المعــ

 مدینة نصر مركز القاھرة الدولي للمؤتمرات  :         ـــــانــــالمكـــــــــــ

.الھیئة المصریة العامة للمعارض والمؤتمرات:          ــــمــــــالمنظـــــــــ

 .صباحا للعارضین 9من الساعة :   مـواعید دخـول المعرض
طوال أیام األسبوع مساء للجمھورصباحا حتى الساعة  10من الساعة                                 

 .مساءا یوم الجمعة10صباحا حتى الساعة  10من الساعة 
 

 والتى تشارك بالمعرض سنویاً األجنبیة  یشارك بالمعرض العدید من الدول والشركات  :   الـــــدول العــارضــــــة 
 .  شركة مصریة وأجنبیة 600مشاركتھا عن المتوقع  الشركاتعدد ویزید                                   
 

ً  2ممساحة العرض حوالي تبلغ  :  إجمالي مساحة المعرض  .تقریبا
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 اخلدمات والتسهيالت املقدمة لزوار املعرض 

 .أوزوریس بحدیقة مطاعم منطقة

 . بنكیة خدمات

 .الصاالت امام مطاعم

 .الصاالت داخل مطاعم

 .المعرض خالل األجنبیة للمعارض جمركیة منطقة

 .لمعلوماتل مركز

 .السیارات وقوف مناطق

 .أوزوریس بحدیقة واالطفال المسرح منطقة



2 0 2 3

صورالدورة السابقة ألبوم   
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 إفتتاح املعــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض
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 فعاليـــات املعــــــرض



وزارة التجارة و الصناعة      
الھیئة المصریة العامة للمعارض و المؤتمرات

 القیم اإلیجاریة  :

marketingif@eeca.gov.eg     reservation@cairofair.com info@cairofair.com:البرید اإللكتروني



 وزارة التجارة و الصناعة    
الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات



 وزارة التجارة و الصناعة    
الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات

العنوان : مركز القاھرة الدولي للمؤتمرات و المعارض – مدینة نصر – القاھرة                         الرمز البریدي : 24024 

 (65)معرض القاهرة الدولي 

 0202مارس  81 – 9

مدينة نصر –مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات 

 طلب إشتراك العرض األجنبي

        www.cairofair.com: تلیفاكس:20224055785 +                 الموقع اإللكتروني

   marketingif@eeca.gov.eg     reservation@cairofair.com info@cairofair.com :البرید اإللكتروني
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