لماذا سيراميكا ماركت
♦ أضخم نسبه مبيعات من خالل البيع المباشر للجمهور
♦ أكبر عدد زوار مهتمين بشراء السيراميك والبورسلين واالدوات الصحيه في مكان واحد

من  9الي 12

♦ أوسع حمله اعالنيه مصاحبه لمعرض جماهيري في مصر

يونيو 2022

قاعة المؤتمرات
بمدينه نصر

عدد ساعات المعرض
من  11ص الي  9م

♦ أكبر عدد من اصحاب المشاريع الخاصه
♦ أكبر تواجد لشخصيات عامة من مسئولي المشاريع القومية
♦ انتشار اكثر للشركه المشاركه بالمعرض لما يحتويه علي قاعده كبيرة من العمالء الجدد
♦ فرصه لعرض الموديالت الجديده وعمل عروض علي الموديالت القديمه
♦ دورتين في العام دورة شهر فبراير لعرض التخفيضات علي الموديالت الجديدة
ودورة شهر نوفمبر لتصفيات اخر العام

سيراميكا ماركت

عدد
الزوار المتوقع

 250,000زائر
عدد زوار
الدورة السابقة

 223,000زائر

القاعات :
4-3-2-1

عدد
الشركات المتوقعة

85

شركة

( موديالت ) 2022
ً
يقـام المعـرض دورتيـن سـنويا ويتلقـي المعـرض اقبـال جماهيـري كبيـر لمـا تحتـوي هـذة الـدورة مـن
اكبـر العارضيـن الذيـن يقومـون بتقديـم اقـوي العـروض فـي تنافـس شـريف مـن اجل تحقيـق متطلبات
السـادة الـزوار واكبـر نسـبة خصـم حقيقـي لموديلات 2022
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مجاالت العرض
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Kitchen market
هـى صالـة متخصصـة للبيـع المباشـر للمطابـخ بجميـع انواعهـا والتشـطيبات الداخليـة وكان اول تواجـد

الحملة االعالنية

لهـذا التخصـص فـى الـدورة التاسـعة مـن معـرض  ceramica marketولقـى نجـاح باهـر مـن خلال الـزوار
حيـث ان قطـاع المطابـخ والتشـطيبات الداخليـة هـو قطـاع مكمـل ومتمـم لعمليـة تشـطيب السـيراميك
واالدوات الصحيـة

االهداف

الهدف من تواجد قطاع المطابخ داخل معرض ceramica market
 ان يجد الزائر كل متطلباته من تجهيز وتشطيب فى مكان واحد زياده مبيعات شركات المطابخ والدريسينج التعرف على عمالء جدد للتعامل معهم داخل المعرض وبعد انتهاءه التنافس بين الشركات واخراج افضل التصميمات واالفكار التنوع فى عرض جميع انواع المطابخ فى مكان واحد -معرض متخصص لقطاع المطابخ فى مصر

القطاعات

سيتم عمل حملة اعالنية منفصلة لقطاع المطابخ والتشطيبات
مصاحبة للحملة االعالنية لمعرض ceramica market
 اعالنات الطرق اعالنات التليفزيون اعالنات الراديو اعالنات السوشيال ميديا ( ) facebook دعوات مباشرة اعالنات اليوتيوب -اعالنات المواقع والجروبات النسائية

سعر المتر والرعايه
 سعر المتر داخل الصالة  1600جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة -سعر متر اللوبى الخاص بالقاعة  3500جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة

الرعايه
 الراعى العام سعر المتر  2700جنيه ال يقل عن مساحه  120متر الراعى الرئيسى سعر المتر  2500جنيه ال يقل عن مساحه  90متر الراعى البالتينيى سعر المتر  2300جنيه ال يقل عن مساحه  75متر الراعى الذهبى سعر المتر  2100جنيه ال يقل عن مساحه  60متر الراعى الفضى سعر المتر  1900جنيه ال يقل عن مساحه  50متر بوابات داخل الصاله تكون على اول الممرات الطوليه او العرضيه للشركات الداعمه للصناعه ومكمله لها( اخشاب – سخانات – احواض – شفاطات )  50000جنيه للبوابه وتنفيذها على الراعى
 -بوابه لربط جناحين لنفس العارض  20000جنيه وتنفيذها على العارضة

ملحوظة
مزايا الرعاية هي نفس مزايا الرعاة معرض  ( ceramica marketصفحة ) 10
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الحملة االعالنية

التليفزيون
حملــه اعالنيــه فــي اكثــر مــن  20قنــاه تلفزيونيــه لمــده  20يــوم مــا قبــل المعــرض وحتــى اخــر يــوم

إعالنات الطرق
اكثر من  30موقع على مستوى القاهره الكبرى
( كوبــرى أكتوبــر – محــور  6أكتوبــر – الطريــق الدائــرى – جميــع محطــات متــرو االنفــاق – طريــق صــاح ســالم
– طريــق النصــر – محــور المشــير – التجمــع الخامــس – حدائــق القبــه – روكســى – الجيــزه – المهندســين –
ميــدان رمســيس .........الــخ )

فــي المعــرض بواقــع  35ســبوت يوميــا علــى كل قنــاه ( روتانــا ســينما – صــدى البلــد – بانورامــا فــود –
بانورامــا درامــا – بانورامــا أفــام – كايــرو ســينما – كايــرو درامــا – البيــت بيتــك  -كان مول.............الــخ )

الراديو
حمله اعالنيه مكثفه لمده أسبوع ما قبل المعرض على ( راديو مصر –  – 9090نغم اف ام – نجوم اف ام )

Social media
حمله اعالنيه مدفوعه االجر لمده شهرين ما قبل المعرض وحتى اخر يوم بالمعرض
 Facebook - Google ad - Application ad -المواقع االخباريه ( اليوم السابع – المصرى اليوم – بوابه االهرام – صدى البلد – الوطن .........الخ)

SMS campaign
يتم عمل حمله  SMSلمده أسبوع الذى يسبق المعرض لتذكره الجمهور

لعدد يتجاوز نصف مليون رساله

الجرائد والصحف اليومية

اسعار المشاركة للعارضين

الوسيط لمده شهر اربع اعداد ( القاهره – الدلتا – االسكندريه )االهرام االسبوعى-الجمهوريه االسبوعى

الدعوات المباشرة
 يتم طباعه وتوزيع  150000دعوه مباشره على األماكن التاليه النوادى الرياضيه ( الصيد – الجزيره – هليوبلس – االهلى – وادى دجله ) المصالح الحكوميه ( وزاره الزراعه – وزاره التربيه والتعليم – وزاره الصحه – وزاره البترول .......الخ ) البنوك شركات المقاوالت والديكور المكاتب االستشاريه المجتمعات العمرانيه الجديده الكمبوند السكنيه الموالت التجاريه( سيتى ستارز – كايرو فيستفال  -صن سيتى – اركان مول ...الخ )-الشركات العقاريه والمطورين العقاريين

أسعار
المشاركة في اللوبي
• سعر المتر في اللوبي  3500جنية
المشاركة في اللوبي
للعرض فقط والمصانع

أسعار
المشاركة داخل الصاالت
• من  25الي  ٥٠متر  2500جنيه
• من  75الي  ١٠٠متر  2300جنيه
• من  ١٠٠الي  ٢٠٠متر  2200جنيه
• من  ٢٠٠الي اكثر  2000جنيه

 الشوارع الرئيسيه المزدحمه -التجار في األسواق التجاريه على مستوى الجمهوريه (الفجاله – ترسا – المهاجرين – خورشيد  ........الخ )
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الرعــــــاة
الراعى الرئيسى
سعر المتر شامل الرعاية (  4000جنيه ) وحد ادنى للمساحه  400متر

الراعى البالتينى
سعر المتر شامل الرعاية (  3300جنيه ) حد ادنى للمساحه  250متر

• لوجو الراعى منطوق بإعالن التليفزيون

• لوجو الراعى منطوق بإعالن التليفزيون

• لوجو الراعى منطوق بإعالن الراديو

• لوجو الراعى منطوق بإعالن الراديو

• لوجو الراعى على outdoor

• لوجو الراعى على outdoor

• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip

• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip

• عدد  3اليت بوكس ب وجهين في جراج المعرض مقاس 1x2

• عدد  2صفحات في مجله المعرض

• عدد  2اعالم على سور قاعه المؤتمرات مقاس 1x3
• اعالن فيديو للراعى على الشاشه الرئيسيه لتسجيل البيانات بواقع  30سبوت يوميا  30ثانيه

الراعى الذهبى
سعر المتر شامل الرعاية (  3000جنيه ) وحد ادنى للمساحه  200متر

الراعى العام
سعر المتر شامل الرعاية (  3700جنيه ) وحد ادنى للمساحه  350متر

• لوجو الراعى بإعالن التليفزيون غير منطوق

• عدد  2صفحة في مجله المعرض

• لوجو الراعى منطوق بإعالن التليفزيون
• لوجو الراعى منطوق بإعالن الراديو
• لوجو الراعى على outdoor
• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip
• عدد  1اليت بوكس وجهين في جراج المعرض مقاس 1x2
• اعالن فيديو للراعى على الشاشه الرئيسيه لتسجيل البيانات بواقع  20سبوت يوميا  30ثانيه
• عدد  2صفحات في مجله المعرض

الراعى الماسى
سعر المتر شامل الرعاية (  3500جنيه ) حد ادنى للمساحه  300متر
• لوجو الراعى منطوق بإعالن التليفزيون
• لوجو الراعى منطوق بإعالن الراديو
• لوجو الراعى على outdoor
• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip
• عدد  1اعالم على سور قاعه المؤتمرات مقاس 1x3

• لوجو الراعى على outdoor
• عدد  1صفحات في مجله المعرض
• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip
• عدد  2اليت بوكس في جراج المعرض مقاس 1x2
• عدد  2اعالم على سور قاعه المؤتمرات مقاس 1x3
• اعالن فيديو للراعى على الشاشه الرئيسيه لتسجيل البيانات بواقع  10سبوت يوميا  30ثانيه

الراعى الفضى
سعر المتر شامل الرعاية (  2700جنيه ) وحد ادنى للمساحه  150متر
• لوجو الراعى بإعالن التليفزيون غير منطوق
• لوجو الراعى على outdoor
• عدد  1صفحات في مجله المعرض
• لوجو الراعى على الدعوات العاديه و ال vip
• عدد  1اليت بوكس في جراج المعرض مقاس 1x2
• عدد  1اعالم على سور قاعه المؤتمرات مقاس 1x3
• اعالن فيديو للراعى على الشاشه الرئيسيه لتسجيل البيانات بواقع  5سبوت يوميا  30ثانيه

• اعالن فيديو للراعى على الشاشه الرئيسيه لتسجيل البيانات بواقع  10سبوت يوميا  30ثانيه
• عدد  2صفحات في مجله المعرض

10

11

