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FACTS & FIGURES

حقائق وأرقام

8,000SQM

Gross Space
مساحة المعرض

125
Exhibitors

عارض

153
Brands

عالمة تجارية

Workshoap Attendees
565

حضور ورش العمل

Countries
20

دولة

13,703
Visitors

زائر

+250
Signed Agreements

اتفاقية عمل
Workshops
22

ورشة عمل

“We participated in the exhibition because it is the first of its kind, and because we wanted to 
advertise the fact that Saudi Arabia is one of the biggest market in the region, for all that’s reasons 

we encourage UK companies to come and invest in Saudi Arabia” 
Gihan Hyde, Head of Consumer and Retail Sector

British Ministry of Trade

SAUDI FRANCHISE EXPO
Saudi Franchise Expo is the First International Franchise exhibition 
with great importance in Saudi Arabia and the Biggest Exhibition in 
the GCC’s which offers a great business platform for international, 
regional and local brands seeking growth in the Saudi Market.

Entrepreneurs and aspiring business owners will have the opportunity 
to engage with exhibiting franchisors, displaying a wide range of 
products, services and franchise concepts. This show covers the 
fastest growing international franchises and business opportunities in 
different industries and at a variety of investment levels. Saudi 
Franchise Expo also offers educational programs and seminars aimed 
at newcomers to franchising, covering topics such as franchise laws, 
business ownership and more.

المعرض السعودي الدولي ل�متياز التجاري

 اكتسب المعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري أهميته كونه الحدث ا�ول محلي�
 وعالمي� على مستوى المملكة العربية السعودية، كما أصبح منصة ا�عمال ا�هم بالنسبة

 �صحاب حقوق االمتياز التجاري الراغبين في النمو محلي� وإقليمي� وعالمي� في السوق
 السعودي، وعزز المعرض السعودي الدولي لالمتياز روح الريادة، حيث أتاح �صحاب

 المشروعات والمستثمرين الطموحين الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المحلية
 والعالمية المانحة لحقوق االمتياز التجاري، كما أطلق المعرض عدة برامج تميزت بفعاليتها
 كالبرنامج التعليمي الذي تضمن الندوات وورش العمل والخدمات ا±ستشارية التي دعمت

المستثمرين في مجال ا±متياز التجاري ورواد ورائدات ا�عمال

 كما أقام المعرض من ضمن فعالياته ورش عمل متخصصة في مجال ا±متياز التجاري،
 وقدم ورش العمل مجموعة من المتحدثين وا±ستشاريين المعروفين وا±حترافيين

 والمتخصصين في مجال ا±متياز التجاري، وقد تم استقبال على مدة يومين عدد كبير من
.رواد ورائدات ا�عمال المهتمين في هذا المجال



Exhibitors Categoriesفئات العارضين

Food & Beverages
ا�طعمة والمشروبات

Advertisement and media services

خدمات ا±عالم وا±عالن

Fashion
ا�زياء

Entertainment 
ترفيه

Health & beauty
الصحة والجمال

Retail
التجزئة

Travel & Tourism
السياحة والسفر

Business Services 
خدمات ا�عمال

Real Estate
العقارات

Furniture & Home Accessories

المفروشات وإكسسوارات المنزل

Education
التعليم

Business Development &
Consulting Companies  
الشركات ا±ستشارية والتطويرية

IT & Technology 
التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات

Maintenance 
صيانة

Manufacturing
قطاع الصناعة

Solar System & Energy Saving

أنظمة الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة

IDEA



Under the patronage of His Excellency
Eng. Ahmed Bin Sulaiman Al-Rajhi – Chairman to the Council of Saudi Chambers.

Trade Visitors                        68%

Potential Franchise Owner   32%

٦٨٪ وزوار قطاع ا�عمال

٣٢٪ أصحاب ا±متياز التجاري المحتملين

لمحة عن المعرض السعودي الدولي ل�متياز التجاري ٢٠١٨ 
Saudi Franchise Expo 2018 - Highlights

EXHIBITORS BY COMPANY ACTIVITY

تحت رعاية كريمة من سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض

VISITOR BREAKDOWN 

50% Food and beverages

13% Others

9% Health and beauty

7% Franchise development Companies

6% Fashion

50%

13%

9%

7%

6%
4%

3%
2%2% 4% Technology and IT

3% Educational institutes and

         training centers

2% Real-estate and constructions

2% Government agencies

68%

32%

“The First ever Saudi Franchise Expo in Riyadh far exceeding my expectations based on 
the quality of exhibitors, the great organizers and sophisticated attendees who understood 
what they wanted.”
Derick Catterpaul, Managing Director, Savana Trading Company

“In recognition of your efforts that have already led to the success to the Saudi internation-
al fair for commercial excellence we would like to extend our sincere thanks and apprecia-
tion on behalf of Mr.Essam lootah and the accompanying UAE delegation”
Sabreen Sakhi, Project Manager, Emtiyz, UAE Pavilion



فعاليات المعرض

برنامج تبادل ا�عمال
Event Features

برنامج تبادل ا�عمال  صمم خصيص� لتسهيل 
إلتقاء الزوار من قطاع ا�عمال بالعارضين من 

القطاعات المختلفة وترتيب جدول لÀجتماعات

ل�شتراك في البرنامج، الرجاء التسجيل عبر 
موقعنا ا�لكتروني:  

Saudi Business Matchmaking Program 
connects trade visitors and investors with 
exhibitors. Buyers can schedule their 
meetings before the show.

For more information, kindly register 
through our website 
www.saudifranchiseexpo.com 

Business Match Program

workshops 

Saudi Franchise Expo offered 22 
workshops aimed at new comers to 
franchising, covering topics such as 
franchise laws, business ownership and 
how to develop the local brands in order to 
expand in Saudi Arabia, GCC and 
eventually to the world.

ورش العمل

قدم المعرض السعودي لالمتياز التجاري من ضمن 
فعالياته ٢٢ ورشة عمل تهدف الى توعية وتثقيف 

رواد ورائدات ا�عمال والمستثمرين في مجال ا�متياز 
التجاري، وقد غطت ورش العمل مواضيع مهمة 

مثل قوانين االمتياز وملكية ا�عمال وكيفية تطوير 
العالمات التجارية المحلية من أجل التوسع محلي� 

وإقليمي� وعالميا

22 workshops
ورشة عمل 20 Speakers

المتحدثون 565 Workshops Attendees
حضور ورش العمل

www.saudifranchiseexpo.com



 دور المعرض السعودي الدولي
 لÀمتياز التجاري في تحقيق
أهداف ورؤية المملكة 2030

تماشي� مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول 
الوطني 2020 م، وضمن خطوات المملكة التنفيذية 

والتطويرية لتحقيق بنود ومعايير الرؤية سيكون االمتياز 
التجاري والذي يعتبرعصب أساسي لدعم المشاريع 

المتوسطة والصغيرة في دول العالم المتقدم، أحد 
أهم تلك ا�نشطة الجاذبة لرواد ورائدات ا�عمال 

أصحاب المؤسسات الصغيرة. 

ونحن في المعرض السعودي الدولي لÀمتياز التجاري 
نسعى لبلوغ أهداف وبنود رؤية المملكة 2030، ودعم 

ا±قتصاد السعودي، وذلك من خالل توفير منصة أعمال 
بالنسبة �صحاب حقوق ا±متياز التجاري الراغبين في 

النمو في المملكة العربية السعودية، ويقدم المعرض 
السعودي الدولي لÀمتياز التجاري فعاليات وبرامج 

استشارية وتعليمية لتطوير وتدريب رواد ورائدات 
ا�عمال المهتمين با±متياز التجاري.

The role of the international 
Saudi Franchise Expo for 
achieving the goals of the 
Kingdom Vision 2030

Aline with the Kingdom Vision of 2030, 
National Transformation Program of 2020 
and through the executive and 
developmental steps of kingdom to apply 
the vision’s items and standards, the 
franchise, which is backbone for supporting 
small and medium-sized businesses in the 
developed countries, will be one of the most 
important activities attracting those male 
and female entrepreneurs owning small 
enterprises.

In the Saudi international franchise expo, we 
are aiming to reach the goals and items of 
Kingdom Vision of 2030 as well as to 
support the Saudi economy through 
providing businesses platform for those 
participating in the growth of KSA of the 
holders of Franchise. The Expo provides 
consultancy and educational events and 
programs to develop and train male and 
female entrepreneurs interested in franchise.



KSA is the largest and fastest
growing market in the
Middle East and GCC

  السعودية أكبر سوق في
 منطقة الخليج والشرق

 ا�وسط

تعد المملكة من أسرع الدول في النمو 
االقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من 

المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل 
القومي إلى 33500 دوالر أمريكي بحلول عام 2020.

تعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادية حرة في 
منطقة الشرق ا�وسط، إذ تحوز على 25 في 

المائة من إجمالي الناتج القومي العربي.

القيمة السوقية للفرنشايز في 
ر بـ 30  الشرق ا�وسط وأفريقيا ُتقدَّ
مليار دوالر، وحصة السعودية هي 

%50 تقريب�. 

عدد فروع أنشطة الفرنشايز في 
المملكة العربية السعودية حالي� 
قد تجاوز 15000 فرع فرانشيز دولي 

وأجنبي.

أصبح قطاع االمتياز التجاري 
السعودي واحدا من أسرع 

القطاعات غير النفطية نمّوا في 
المملكة بوتيرة متسارعة بنسبة 

%27 سنوي�.

تحتل المملكة المرتبة 23 ضمن االقتصاديات 
الخمسة والعشرين ا�كبر في العالم، والمرتبة 

ا�ولى في منطقة الشرق ا�وسط وشمال 
أفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة من 

حيث سهولة أداء ا�عمال في التصنيف العالمي. 

خصصت  السعودية مبلغ ثالث مليارات ريال ±قراض 
المؤسسات الصغيرة بهدف فتح المجال امام الطموحين 

من رواد االعمال في تأسيس اعمال صغيرة لهم.

KSA is one of the fastest 
countries in economic 
growth globally; hence, per 
capita income of national 
income is expected to reach 
USD 33500 in 2020.

KSA market is the biggest free 
economic market in the 
Middle East; hence, KSA own 
25 % of total Arabic national 
income.

KSA is ranked 23rd out of 
the biggest 25 economics 
worldly, the biggest 
economy in the Middle East 
and North Africa (MENA) 
and 11th out of 118 in the 
global ranking regarding the 
accessibility of businesses.

KSA has defined an amount 
of three billions Saudi Riyals 
for lending the small 
enterprises aiming to 
provide an opportunity for 
ambitious entrepreneurs in 
order to establish their own 
small businesses.

•  

•  •  

•  

STORESTORE

Franchise Saudi Market

STORE

The market value of franchise in 
Middle East and Africa is USD 30 
billions, Saudi’s portion is about 

50 %.

Currently, branches of franchise in 
KSA has exceeded 15000 

branches either in international or 
in foreign franchise.

Saudi franchise sector became 
one of the fastest non-oil sectors 

in growth in KSA with an 
acceleration average of 27 % 

سوق ا�متياز التجاري السعودي



Stand Packages

PACKAGE 2
Upgraded Wooden

Stand

Space
Only

MINIMUM STAND

SIZE 15 SQM

Use your own 
suppliers or our 

suppliers to design 
and construct the 

stand to meet your 
requirements

TO BOOK YOUR STAND AND FOR MORE INFORMATION ON 
SPONSORSHIP OPPORTUNITIES,

PLEASE CONTACT:

ahmed.alrefai@sunaidiexpo.com

MINIMUM STAND

SIZE 15 SQM

Package includes stand 
build up, carpet flooring, 
fascia, 1 table, 3 chairs,

1 counter, 2 lights, 
power supply16amps 

and 1 socket

MINIMUM STAND

SIZE 15 SQM

Package includes stand 
build up, carpet flooring, 
fascia, 1 table, 3 chairs,

1 counter, 2 lights, 
power supply16amps,1 
socket, 3 shelves & 1 

flag.

PACKAGE 1
Standard Wooden

Stand

www.saudifranchiseexpo.com #saudifranchiseexpo




