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والمؤتمــرات   المعــارض  لتنظيــم  األوســط  شــركة  اســـتكمال  مـــع 
معرضهــا لعامهــا الرابــع ، فإنـــه ليســـعدني أنهــا قــد  تـــوجت بالتقديــر 
مـــن الهيئــات الســياحية والســفر الداعمــة لمســيرتها الرائــدة فــي 
عالم السياحة. وال يسعني إال أن أتقدم بآيات الشكر و العرفان لكل 
مــن ســاهم ويســاهم فــي إنجــاح  هــذا العمــل الجبــار فــي المملكــة.  

وال يفوتنــي تقديــم الشــكر و التقديــر لفريــق اإلدارة التنفيذيــة، كمــا 
أود أن أعرب عن شــكري وتفاني موظفي األوســط لتنظيم المعارض 
والمؤتمــرات لمــا قدمــوه مــن جهــد كبيــر وإخــاص متميــز ســاهم فــي 
تحقيــق النتائــج المســتهدفة، علــى أمــل أن تحقــق فــي عــام 2019 مــا 
نصبــوا إليــه مــن إنجــازات وإبداعــات فــي تنظيم المعــارض والمؤتمرات 

إلظهارهــا بالشــكل االئــق واللــه الموفــق. 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

 كلمة صاحب السمو الملكي
 األمير د/ سيف االسام بن

 سعود بن عبدالعزيز آل سعود

As the Middle East Expo completes 4th Travel and Tourism 
Pioneers Forum, I am delighted that it has been crowned with 
appreciation by the touristic bodies that support its pioneering 
tour in the world of tourism. 

I would like to express my thanks to all who contributed to the 
success of this great work in Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia 
and gratitude the employees of Alawsat Team for their great 
effort and dedication which contributed the achievement of the 
targeted results, hoping that in 2019 they will achieve the 
targeted success.

Peace, Mercy and Blessings of God

 HRH Prince Dr. Saif
 Al-Islam Bin Saud Bin
 Abdul-Aziz Al Saud
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13,000 
زائر

)من بينهم افراد العائلة المالكة - 
سفراء - نخبة من رجال األعمال(
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 انجازات المعرض في
ال 3 اعوام السابقة

عارض

من حوالي

بلد

صحفي

محطات تلفاز

من نحن
يقام ملتقى رّواد صناعة السياحة والسفر بشكل سنوي في المملكة العربية السعودية 

ويعتبر كأحد المخرجات الرئيسية في خطة عمل شركة األوسط لتنظيم المعارض 
والمؤتمرات تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ سيف اإلسالم بن سعود 

بن عبدالعزيز آل سعود كأول حدث عالمي فريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط.

الخدمات المقدمة
تنظيم رحالت فردية أو مجموعات.

حجوزات الفنادق.
المواصالت والجوالت السياحية.

تأجير السيارات والطيران الداخلي. 
الخدمات اللوجستية وخدمات أخرى.

لــكل  الخدمــات  أفضــل  أيضــا  يقــدم 
أفضــل  لجمــع  والــزوار  المشــاركين  مــن 
 ، واحــد  ســقف  تحــت  الدوليــة  العــروض 
وتوفيــر فــرص مميــزة لاللتقــاء والتواصــل 

واالســتثمار.

يقــدم الملتقــى أفــكار مبتكــرة وتكنولوجيــه حديثــة للســفر، خدمــات فعالــة 
بدعــم مــن خبــراء محترفيــن فــي مجــال الســفر والســياحة.

يقــدم الملتقــى نــدوات مــن ذوي الخبــرة لتغطــي اخــر االفــكار واألســاليب 
واالتجاهــات فــي مجــال الســياحة والســفر.

The success of the 
Forum in the past 
3 years which 
attracted:

Travel and Tourism Pioneers Forum (TTPF) is an event held annually in the 
kingdom of Saudi Arabia. It is considered one of the main outputs in Al 
Awsat Expo plan to organize exhibitions and conferences under the 
patronage of HRH Prince Dr. Saif Al-Islam Bin Saud Bin Abdul-aziz Al Saud. 
As the world’s first of its kind event in the Middle East.

About Us:

Coordination of individual or group trips
Hotel reservations 
Transportation & tours
Car rental & local flights
Logistic & other requirement

Services Offered:
Also provides the best services for both 
participants and visitors together the best 
international offers under one community 
offering a unique opportunity to meet, to 
communicate and to invest.

The forum offers creative ideas, modern travel technology and efficient 
services supported by experienced professionals in the field of tourism. 
The event features seminars led by esteemed experts covering the latest 
insights and trend in the travel industry today.

Journalists

TV
networks

countries

exhibitor

OVER

VISITORS

including ROYAL FAMILY, 
AMBASSADORS, 
ELITE BUSINESSMEN



 نتطلع ان نكون
 من الرواد في

 مجال السياحة و
اإلستثمار

رؤيتنا

800

 في التخصصات
الحكومية بقيمة

1.5
سائح خالل سنه 2020

مليون

ــا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 فــي مجــال  تزامن
الســياحة نــرى انــه مــن المهــم ان نطــور مجــال الســياحة والترفيــه 
المعاييــر  لتطابــق  المملكــة  فــي  الســياحية  المناطــق  بتطويــر 
الدوليــة ، وتطويــر المناطــق األثريــة للتــراث العربــي واإلســالمي 

الدولــي .

يســعى الملتقــى ان يكــون األكبــر واألســرع انتشــارًا فــي العالــم 
لتعزيــز رؤيــة المملكــة وتواصــل الــدول المختلفــة فــي جميــع انحــاء 

العالــم ممــا يجعــل هــذا الملتقــى فريــدا مــن نوعــه. 

االراء  لتبــادل  الشــركات  لجميــع  فــرص  نخلــق  ألن  نســعى 
والتخطيــط للمســتقبل فــي مجــال الســياحة والوصــول لتنــوع فريد 
فــي مجــال الســياحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لخلــق جــو 
مميــز مــن التــراث ، الســياحة ، الثقافــة ، االعمــال واالســتثمار .

30
في القطاع الديني

حاج ومعتمر ل 2030

الوصول الى

مليون

مليون دوالر

Aligning with the vision of the kingdom of Saudi Arabia 2030 in tourism 
sector, it is important to develop the tourism and entertainment sector, to 
plan for the development of tourist sites in accordance with the highest 
international standards, providing the Saudi tourist map with new tourist 
patterns, and to revive the heritage sites of the national, Arab and Islamic 
heritage, as a living witness to its ancient heritage and its prominent 
position on the map of human civilization.

Hence, the Forum seeks to be the largest and fastest growing event 
worldwide by strengthening the vision of Saudi Arabia and connect the 
world different nations to each other, which earns this Forum a unique 
cultural diversity.

It is a qualitative leap to create opportunities for all key partners, exchange 
ideas, design the future of the tourism sector and achieve a unique 
diversity in the tourism industry in Saudi Arabia to bring together a 
harmonious mix of heritage, tourism, leisure, culture, business, and
 investment.

Our Vision

Kingdom seeks to 
become one of the 
biggest players in 
the tourism 
sector 

million USD

Government allocating 
investment worth of

TOURISTS BY 2020

Aim to reach

million

Religious sector

million

PILGRIMS BY 2020



اهدافنا

 لماذا ملتقى رّواد صناعة السياحة
والسفر

تقديم الوكاالت السياحية في جميع أنحاء 
العالم لمجتمع األعمال الدولي .

تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين 
الوكاالت السياحية. 

توفير االجتماعات بين مقدمي الخدمات 
إلستغالل الفرص التجارية الفورية .

خلق عالقات قوية مع صّناع السياحة والسفر .

تقديم الوكاالت السياحية في جميع أنحاء العالم لمجتمع األعمال الدولي .

نقوم بترتيب وجدولة االجتماعات  الجرائها بمستوى عالمي.

ابتكار الفرص االستثمارية بين العارضين والمستثمرين.

فرصة للتقّدم ألوائل التأشيرات السياحية في المملكة العربية السعودية عن طريقنا.

فرصة الوصول  الى اكبر شريحة من السوق المحلي في وقت قصير واستكشاف الفرص للدخول 
للسوق.

تقديم سلسلة من الرعاة وكبرى العالمات التجارية لمضاعفة وتعزيز العالمة التجارية.

تقديم فرص للممارسة التجارية مع أكثر من 3100 تاجر ذو جودة وكفاءةعالية.

استكشاف الفرص في هذا القطاع واالستفادة من  الخبراء في توجه السياحة. 

To introduce the worldwide tour operators to the 
general public & the international business 
community.

To facilitate exchange of experiences and 
information among tour operators worldwide.

Our Goal

To provide forum for service providers meetings 
to exploit immediate business opportunities.

To provide networking opportunities with the 
travel trade community.

Why Us
Create strong connect with the travel trade community.
Pre- Scheduled B2B meetings, serving as an effective tool to do quality 
business on a global scale.
Create investment opportunities between exhibitors and investors.

You can apply for the first tourist visa in kingdom of Saudi Arabia through us.

Reach out to a large proportion of the market place in a short space of time 
and explore the possibility of entering new exports and markets.
A series of sponsorship and branding avenues to maximize your brand 
exposure.
Opportunity to conduct business with over + 31,000 qualified industry buyers 
and trade visitors.
Find out about the opportunities within the industry and learn from experts on 
the direction and future travel trend.



الوكاالت المحلية والدولية 
شركات السياحة الطبية والتعليمية 

شركات االتصاالت 

هــذه  لتســتطيع  البلــدان  اقتصــاد  ونقــل  لتطويــر  األعمــال  ســياحة  وجــدت 
. متجــددة  بيئــة  فــي  الشــركة  أهــداف  وتلبيــة  لنفســها  الترويــج  البلــدان 

سياحة األعمالالنشاطات

 مشاركين ملتقى رّواد صناعة
السياحة والسفر

علــى  سيســاعدونك  العالــم  انحــاء  جميــع  مــن  المشــاركين 
. مألوفــة  وغيــر  معروفــة  ســياحية  وجهــات  استكشــاف 

ــة  ــة وعالمي ــة محلي ــعبية وفلكلوري ــروض ش ــى ع ــن الملتق يتضم
ليكــون معــرض نابــض بالحيــاة .

المؤسسات الحكومية 
القطاعات السياحية 

الفنادق والمنتجعات 

شركات تأجير السيارات 
السفارات والقنصليات 

العقارات الدولية 

شركات الطيران 
البنوك 

TTPF Participants

Governmental Institutions.Local & international 
Travel Agencies.

Airlines.
Banks.

Car Rental Companies.
Embassies & Consulates.
international Real Estate.

Business Tourism
Good niches in business tourism exist for developing and 
transition economies. These countries can market themselves 
as cost-effective, yet exotic locales, where corporate objectives 
can be met in a rejuvenating setting.

Activities
The participants from all countries and various companies will 
help you to discover all the famous an un-known tourism 
destinations. The forum includes heritage shows, seminars 
and folklore to be a vibrant forum.

Medical & 
Educational Tourism.
Communications 
Companies.

Tourism Boards.
Hotels & Resorts.



في هذا الملتقى ، نقدم منصة للتسويق عن السياحة العالجية ، وفرصة للعارضين اللقاء 
الندوات و ورش العمل الخاصة بالسياحة العالجية.

فريقنا في مركز االعمال سوف يقوم بتوفير االجتماعات الخاصة بهذا المجال.

السياحة العاجية
في النسخه الرابعه من ملتقى رّواد صناعة السياحة والسفر سيتم تخصيص قسم بالسياحة 

العالجية ، ألهميتها وسرعة انتشارها في مجال السياحة.

نقدم جناح خاص بالسياحة العالجية لموردين الخدمات الصحية .

وسيلة فعالة لجمع معلومات تختص بالمجال العالجي  ، تقديم فرص للشركات العارضة لتسويق 
خدماتها ألكبر شريحة  من المتخصصين .

يستطيعون الزوار جمع المعلومات والتفاصيل واخر التطورات في هذا النشاط ومعرفة الخدمات 
في هذا المجال  .

 لماذا
 السفر
للعاج

الجودة العالية في العناية 

تكلفة منخفضة للعناية الطبية 

عناية طبية ومناظر جذابة 

عدم وجود أو توفير العالج في البلد 

Why People 
Travel For 

Medical 
Treatments 

On the 4th edition of travel and tourism pioneers forum, will offer a platform for the 
medical tourism segment, which has become an important fast growing market.

We will provide the Medical tourism pavilion for medical service providers.

This exhibition is communication and information platform in the industry and 
offers the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of 
experts here.

Visitors can find out here in depth and comprehensive information on the latest 
developments, trends, services and products in various fields.

Higher quality in care and 
services.

Reduced costs of cross border 
medical treatment.

Medical treatment combines 
with attractive destinations.

Treatments and medications not 
approved or available in the home 
country.

Medical TourismMedical Exhibitors 
Categories

 فئات العارضين
للخدمات الصحية

المستشفيات المحلية والدولية 

وكاالت السفر الصحية 

شركات الخدمات الصحية 

شركات التامين الصحي 

المصحات الطبية

الجهات الحكومية 

الجمعيات الصحية 

Local & International Hospital 
Groups

Medical Travel Organizations

Medical Facilitators

Health Service Companies

Insurance Companies

Healthcare Facilities 
Management

Government Associations

Medical Societies

إدارة مرافق الرعاية الصحية

On this TTPF 2019, we provide a great platform to promote Medical Tourism. We 
will provide an opportunity for the exhibitors to make seminars and workshops on 
Medical Tourism. 

Our Business Center team will schedule business to business meetings.



السياحة التعليمية هي للذين يعتبرون التعليم هو الغرض األساسي 
من رحلتهم السياحية. المفهوم العام للسياحة التعليمية يختلف كليًا 

عن المفهوم العام للسياحة الدينية.

السياحة التعليمية

السياحة الثقافية

نــوع مــن انــواع الســياحة الــذي يمنــح الســائح تجربــة مغمــورة مــن ثقافــات مختلفة 
كاإلحتفــاالت والعــادات والتقاليــد المختلفــة مــن بلــدان عديــدة، تســعى هــذه 

التجربــة الــى فرصــة قيمــة لتبــادل الثقافــات بيــن الــزوار والشــركات المحليــة.

A form of tourism that allows tourists to be immersed in local cultural related 
activities such as rituals and festivities. It leads the destination in providing 
opportunity for authentic cultural exchange between locals and visitors.

Educational Tourism
Educational tourism is those people, including education and learning 
is their main purpose of the trip to carry out tourism activities. The 
concept of a wide range of educational tourism has been changing the 
concept of tourism itself.

Cultural Tourism



محاضرات و ورش عمل
في ورش العمل الخاصة في الملتقى يمنح فرصة التعرف على وجوه عدة للسفر 

وتزويدكم بالمعلومات الالزمة والخبرات الممكنة لتحقيق اقصى قدٍر محتمل من 
االستثمار واألعمال في هذا المجال.

األنشطة
الترفيهية

السياحة
الساحلية

مستقبل
السياحة

السياحة 
سياحة األعمالالعالجية

السياحة 
السياحةالثقافيةاالفتراضية

Workshop Sessions
The Travel and Tourism Workshop provides you with a broad understanding of the global 
Tourism sector, and equips you with the knowledge and skills to maximize the business 
potential of this industry for your market.

The workshops will cover the following tourism sectors

LeisureFuture
Tourism

Coastal 
Tourism

Medical 
Tourism

Virtual 
Tourism

Business Tourism

Culture Tourism

 خدمات السياحة
والعمرة

في النسخة الرابعة من ملتقى رواد صناعة السياحة 
والسفر 2020، سوف نخصص قسم خاص للسياحة 

والعمرة، ليكون منصة ذهبية لشركات ووكاالت 
الحج والعمرة حول العالم.

فريقنا في مركز األعمال سوف يقوم بترتيب 
التواصل بين الشركات لعقد االجتماعات بهذا 

الشأن.

Tourism and Umrah 
Services

In TTPF 2020, we will have a special pavilion 
for Umrah Services, which will be a great 
platform for the World Hajj & Umrah 
Companies. The business Center Team will 
help to connect the International
Companies with the Saudi Companies.



 لماذا
نشــارك

اكثر من  1 مليون للمشاهدة اإلعالنية

الوصول ألكثر من 800,000 من مستخدمي 
مواقع التواصل اإلجتماعي

اكثر من 120,000 مستمعي راديو 
 )على محطات الف الف إف إم، بانوراما إف إم، 

إم بيس ي إف إم، إذاعة الرياض(

اكثر من 10,000 زائر

اكثر من 600,000 قراء الجرائد

باإلضافــة الــى إمكانيــة التواصــل مــع ممثلــي الشــركات ورجــال األعمــال واكتشــاف وجهــات 
جديــدة. يتضمــن المعــرض العديــد مــن المفاجــآت وســوف يغطــي عــدد كبيــر مــن وكاالت 
األنبــاء المحليــة و الدوليــة علــى مــدار أيــام المعــرض وأيضــا مــن قبــل مواقــع التواصــل 

االجتماعــي والحمــالت الدعائيــة.

Why 
Participate

Over 1 million outdoor 
advertisement views.

Access to 800,000 + users of 
social media.

120,000 + listeners to radio.
“Alif Alif FM, Panorama FM, 
MBC FM, Riyadh Radio Station”

10,000 + visitors.

600.000 + newspaper readers.
You will communicate with the representatives of companies in addition to 
businessmen and their affiliated organizations, so you will recognize their 
customers and discover new aspects from every destination. The event will have 
many surprises. It will be covered by local and international news 
channels throughout the Forum, Social Media and Advertising campaigns.
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Floor Plan:



Logo printed on the counter 
شعار الشركة مطبوع على الكاونتر.

األجنحة االلمنيوم
2 او 3 فواصل جداريه تعتمد على موقع الجناح.

طاولة وكرسيين.

لوحة مطبوع عليها اسم الشركة.

سلة نفايات.

الرعاية
الرعاية في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر هي الفرصة المثالية إلثبات اإللتزام في 

تطوير السوق المحلي والدولي، مدعومة باألهداف التسويقية.

كممثــل  الصحيــح  المــكان  فــي  انــت 
تســتطيع  الســياحي  للنشــاط 
االســتفادة مــن الفــرص الفريــدة مــن 
الرعايــة علــى خطــى ثقافــة وأهــداف 
بنــاء  مــن  تتمكــن  ســوف  الشــركة. 
قاعــدة فــي مجــال الســياحة والســفر 

خدماتكــم. عــرض  طريــق  عــن 

1 او 2 كاونتر تعتمد على حجم الجناح.

اضواء للجناح.

سجاد ارضية.

You can take advantage of unique 
opportunities of sponsorship in line 
with the culture and the goals of 
your company. You will be able to 
build the travel and tourism sector 
by offering your services. 

2 or 3 partition wall sides depending on 
your booth location

1 or 2 counters according the booth size

1 table + 2 chairs

Basic lighting / Spotlight

Company name printed into fascia board

1 wastebasket

Floor carpet

Electric wires
امدادات كهربائية.

Sponsorship
The sponsorship of Travel and Tourism Pioneers Forum provides you the perfect 
opportunity to prove your commitment of developing the local and international 
system, supporting your marketing goals, and being in the right place as one of 
the representatives in the tourism activity.
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منطقة غير مجهزة بمقاس 80 م2 في المدخل الرثيسي من 
قاعة المعرض.

Non-equipped exhibition area of 80 sqm at the 
exhibition hall main entrance.

عدد 10 كرت دعوة لحضور اإلفتتاحية.
Provide 10 invitation cards to attend the 
opening.

عدد 5 مقعد لكبار الشخصيات في اإلفتتاحية.
5 VIP seats in the opening.

دعوة لحضور حفل عشاء خاص.
Invitation to attend a private networking 
cocktail dinner.

صفحة ملونة في دليل المعرض.
One colored page in the exhibition directory.

اظهار شعار الراعي البالتيني في ورشة العمل واإلعالنات 
التسويقية.

Prominent recognition and acknowledgment in 
the workshop’s backdrop, marking & 
advertising collaterals, billboards and buntings.

وضع شعار الراعي البالتيني في مناطق واضحة في ورش 
العمل + في الهداية التذكارية في الملتقى.

Placement of corporate banner at a designated 
area of the workshop venue.

15 ثانية لإلعالن عن الراعي البالتيني في الفيديو خالل حفل 
اإلفتتاح.

15 second promotional advertisement 
during the opening ceremony.

عرض شعار الراعي البالتيني ضمن فئة الرعاة في دعوات 
كبار الشخصيات.

Display the logo of the platinum sponsor on 
VIP’s invitation cards.

مقابالت إعالمية اثناء المعرض.
Media interview during the exhibition.

المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد االفتتاحية.
Participation in the press conference after the 
opening ceremony.

 باقة الراعي
اإلستراتيجي

 باقة الراعي
الباتيني

منطقة غير مجهزة بمقاس 100 م2 في المدخل الرئيسي في 
قاعة المعرض.

Non-equipped exhibition area of 100 sqm at the 
exhibition hall main entrance.

عدد 15 كرت دعوة لحضور اإلفتتاحية.
Provide 15 invitation cards to attend the open-
ing.

عدد 10 مقعد لكبار الشخصيات في اإلفتتاحية.
10 VIP seats in the opening.

التكريم من قبل منظمين المعرض.
To be honored by the organizer.

دعوة لحضور حفل عشاء خاص.
Invitation to attend a private networking 
cocktail dinner.

صفحتين ملونتين في دليل المعرض.
Two colored pages in the exhibition directory.

اظهار شعار الراعي اإلستراتيجي في ورشة العمل 
واإلعالنات التسويقية.

Prominent recognition and acknowledgment in 
the workshop’s backdrop, marking & 
advertising collaterals, billboards and buntings. 

وضع شعار الراعي اإلستراتيجي في مناطق واضحة في ورش 
العمل + في الهداية التذكارية في الملتقى.

Placement of corporate banner at a designated 
area of the workshop venue.

30 ثانية لإلعالن عن الراعي اإلستراتيجي في الفيديو خالل 
حفل اإلفتتاح.

30 second promotional advertisement during 
the opening ceremony.

عرض شعار الراعي اإلستراتيجي ضمن فئة الرعاة في دعوات 
كبار الشخصيات.

Display the logo of the strategic sponsor on 
VIP’s invitation cards.

مقابالت إعالمية اثناء المعرض.
Media interview during the exhibition.

المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد االفتتاحية.
Participation in the press conference after the 
opening ceremony.

Strategic 
Sponsor 
Package

Platinum 
Sponsor 
Package



 باقة الراعي
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منطقة غير مجهزة بمقاس 60 م2 في المدخل الرثيسي من 
قاعة المعرض.

Non-equipped exhibition area of 60 sqm at the 
exhibition hall main entrance.

عدد 10 كروت دعوة لحضور اإلفتتاحية.
Provide 10 invitation cards to attend the 
opening.

عدد 3 مقعد لكبار الشخصيات في اإلفتتاحية.
3 VIP seats in the opening.

التكريم من قبل منظمين المعرض.
To be honored by the organizer.

دعوة لحضور حفل عشاء خاص.
Invitation to attend a private networking 
cocktail dinner.

نصف صفحة ملونة في دليل المعرض.
Half colored pages in the exhibition directory.

اظهار شعار الراعي الذهبي في ورشة العمل واإلعالنات 
التسويقية.

Prominent recognition and acknowledgment in 
the workshop’s backdrop, marking & advertising 
collaterals, billboards and buntings. 

عرض شعار الراعي الذهبي ضمن فئة الرعاة في جميع 
الحمالت التسويقية.

Display the logo of the golden sponsor in all 
marketing campaigns.

عرض شعار الراعي الذهبي ضمن فئة الرعاة في دعوات كبار 
الشخصيات.

Display the logo of the golden sponsor on VIP’s 
invitation cards.

المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد االفتتاحية.
Participation in the press conference after the 
opening ceremony.

منطقة غير مجهزة بمقاس 48 م2 في المدخل الرثيسي 
من قاعة المعرض.

Non-equipped exhibition area of 48 sqm at 
the exhibition hall main entrance.

عدد 10 كروت دعوة لحضور اإلفتتاحية.
Provide 10 invitation cards to attend the 
opening.

عدد 3 مقعد لكبار الشخصيات في اإلفتتاحية.
3 VIP seats in the opening.

التكريم من قبل منظمين المعرض.
To be honored by the organizer.

دعوة لحضور حفل عشاء خاص.
Invitation to attend a private networking 
cocktail dinner.

نصف صفحة ملونة في دليل المعرض.
Half colored pages in the exhibition directory.

اظهار شعار الراعي الفضي في ورشة العمل واإلعالنات 
التسويقية.

Prominent recognition and acknowledgment 
in the workshop’s backdrop, marking &
advertising collaterals, billboards and
buntings. 

عرض شعار الراعي الفضي ضمن فئة الرعاة في جميع 
الحمالت التسويقية.

Display the logo of the silver sponsor in all 
marketing campaigns.

عرض شعار الراعي الفضي ضمن فئة الرعاة في دعوات 
كبار الشخصيات.

Display the logo of the silver sponsor on VIP’s 
invitation cards.

المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد االفتتاحية.
Participation in the press conference after 
the opening ceremony.

 باقة الراعي
الفضي

Golden 
Sponsor 
Package

Silver 
Sponsor 
Package



األرقام واإلحصائيات
وفقًا لإلحصائيات الحكومية فإن السياح السعوديين هم األكثر إنفاقًا 

في العالم في السفر للخارج حيث قدرت مصروفاتهم بأكثر من 41 
مليار يورو سنويًا وإنفاق اكثر بست مرات من السائح الغربي.

بماذا يتميز ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر؟

التغطية اإلعامية
ملتقــى رواد صناعــة الســياحة والســفر يشــهد ســنويًا تغطيــة اعالميــة 
ــم،  ــاء العال ــع انح ــن جمي ــو م ــات الرادي ــة وإذاع ــن وكاالت إعالمي ــرة م كبي

الجرائــد والجرائــد اإللكترونيــة.

الملتقــى يغطــى مــن قبــل الجرايــد والمجــالت المحليــة والدوليــة مثــل 
الســعودية، البحرينيــة، الهنديــة، التركيــة، اللبنانيــة، النيجيريــة والروســية.

المؤتمــر الصحفــي: يقــام المؤتمر الصحفي ســنويًا بعد اإلفتتاحية الرســمية 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور/ ســيف اإلســالم بــن 
ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود وعــدد مــن رؤســاء الشــركات الراعيــة.

حول 1 مليون مشاهد 
اإلعالنات

الوصول ألكثر من 
800,00 من مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي.

اكثر من 120,000 
مستمع للراديو.

اكثر من 60,000 قارئ للجرائد.اكثر من 10,000 زائر.

Media Coverage
Travel and Tourism Pioneers Forum is attended by media and radio 
channels worldwide.

Newspapers & e-newspapers, the Forum is covered by many local and 
international newspapers and magazines such as Saudi, Bahraini, Indian, 
Turkish, Nigerian, Russian Newspapers.

Press Conference: A press conference is held annually after the Forum 
opening, Chaired by His Royal Highness Prince Dr. Saif Al-Islam Bin Saud 
Bin Abdul-aziz Al Saud, and a number of heads of sponsoring companies.

Over 1 million 
advertisement 
views.

More than 
120,000 radio 
listeners.

Access to more 
800,000 social media 
users.

More than 
10,000 visitors.

More than 600,000 
newspaper readers.

Statistic & Number
According to government statistics, Saudi tourists are the most spenders in 
the world when they go abroad, spending more than 41 billion Euros each 
year and spending up to six times the period compared to Western tourists.

TTPF is characterized & distinguished by:


