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 عــن املعـــرض
1 



 عن املعرض

للمعارض العامة المصرية الهيئة تنظمه الذى األبرز الدولى الحدث " الدولى القاهرة " معرض يمثل 

 المشاركة الدول وكافة مصر بين اإلقتصادى التعاون أواصر تعميق في كبير بدور يقوم اذ ، عام كل والمؤتمرات

  . بالمعرض

 

أمام بل المصرى المنتج امام فقط ليس جديدة أسواق وفتح المصرى اإلقتصاد دعم في هاما   دورا المعرض يلعب  

 .الصفقات وإبرام المعروضة بالمنتجات التعريف خالل من بالمعرض المشاركة الدول كافة منتجات



اخللفية التارخيية 
 ملعرض القاهرة
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 اخللفية التارخيية ملعرض القاهرة
 1867مصرألول مره في معرض باريس الدولي عاام  بمشاركة يرجع تاريخ إقامة المعارض في مصر إلي القرن التاسع عشر 

 .حيث زار الخديوي إسماعيل الجناح المصري والذي حصل علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لجودة منتجاته 

 أقيمت أول دورة لمعرض القاهرة الدولي حيث تم إفتتاحها في عهد الملك فاروق في أربعينيات القرن الماضاي بمنطقاة الجزيارة

هو تطوير قطاع الزراعاة والصاناعة فاي مصار لتصال للصادارة الهدف منه ، وكان " المعرض الزراعي الصناعي"تحت عنوان 

 .والريادة العالمية  

 تم نقل معرض القاهرة من أرض الجزيرة الى أرض المعارض بمدينة نصر  1980في عام. 

 تم نقل المعرض إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر  2019في عام . 

 

 



املشاركات 
 الدولية
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 املشاركات الدولية

 كينيا

 واألجنبية واألفريقية العربية الدول مشاركات أبرز

 

 اندونيسيا تايلند االمارات العراق السودان الكويت

 توجو سرييالنكا اهلند اجلزائر الصني اليابان



 املشاركات احمللية
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 املشاركات احمللية
الوطني العرض شركات إلى باإلضافة القطاعات مختلف في الشركات وكبري اإلنتاجية القطاعات كافة  المعرض يضم ، 

 . اليدوية الصناعات وغرفة
 

القطاعات وتضم  المقدمة الخدمات مع تتناسب  والتي بالمعرض الممثلة األنشطة بين تجانس هناك يوجد أن مراعاة تم    

 : االتية

( الجاهزة المالبس – والمفروشات المنسوجات – والموكيت السجاد – المنزلية األدوات – الكهربائية األجهزة – 
 ( واالثاث الخشبية الصناعات – الجلدية المصنوعات– التجميل ومستحضرات الكيماوية الصناعات الغذائية الصناعات



التغطية 
 اإلعالمية
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 التغطية اإلعالمية
 واالقليمى المحلى المستوى على إقتصادية مكانة من له لما متميزة عالميةإ بتغطية عام كل في كعادته الدولى القاهرة معرض يحظى

 : ومنها وسائل من يستحدث وما ومقروءة ومسموعة مرئية اعالم وسائل االعالمية التغطية وتشمل والعالمى

 االنترنت على المعرض موقع : رئيةـــالم االعالم لـوسائwww.cairofair.com  . 

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

والشـوارع الرئيســية بالميادين االعــــالنــات ولوحـــــــات ، والمجــالت الجرائــد:   روءةـالمق االعالم وســائل،  

   .  المترو محطات ،  (OUT DOOR إعالنات ) بالمـعــرض    المحيطـة

لتسهيل المعروضات وأهم وبيانــــاتهم العـارضـــة والشـــركات الــدول أســــمــاء فيه درج:   ـرضــــــالمع لــــــــدلي  

 .وجمهورها العارضة الشركات بين    التواصل



حقائق و أرقام 
 عن املعرض
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باألرقام -معرض القاهرة الدويل   
( 55)  :        ـدورةــــم الــــــرقــــ     

2022مارس 18حتى 9 :       ـرضــــمـــوعد المعــ 

مدينة نصر  –مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  :         ـــــانــــالمكـــــــــــ 

الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:          ــــمــــــالمنظـــــــــ. 

تقريبا  متر مربع  27000تبلغ مساحة العرض حوالي   :    إجمالي مساحة المعرض. 

 يشارك بالمعرض العديد من الدول والشركات األجنبية     :    الـــــدول العــارضــــــة 

مساء للجمهور 8صباحا حتى الساعة  10من الساعة  :    مـواعيد دخـول المعرض. 

                          



 خدمات الزائرين
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 اخلدمات والتسهيالت املقدمة لزوار املعرض 

أوزوريس بحديقة مطاعم منطفة 

الصاالت داخل مطاعم. 

المعرض خالل األجنبية للمعارض جمركية منطقة. 

المعلومات مركز. 

السيارات إنتظار مناطق. 

أوزوريس بحديقة لألطفال منطقة. 



ألبوم الصور 
 لدورات سابقة 
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  احلمالت اإلعالنية لدورات سابقة  
 مرتو األنفاق 



 احلمالت اإلعالنية لدورات سابقة
 اإلعالنات اخلارجية 



  



 إفتتاح املعــرض يف دورات سابقة



  



  



  



  



  



 فعاليـــات املعــــــرض يف دورات سابقة 
 اإلجراءات اإلحرتازية



 فعاليـــات املعــــــرض يف دورات سابقة   
 النــــــدوات



  



  



  



  



  



  



 شكــــــــــــرًا ،،،


