:المعارض التجارية المتخصصة
.• صنع في السودان
.• معرض المصنوعات اليدوية
.• معرض السيارات الدولي
.• معرض السودان للجمال
.• المعرض العقاري
.• المعرض الزراعي
.• معرض تكنولوجيا المياه
.• معرض السودان الطبي
.• معرض التعدين
.• معرض البناء والتشييد
.• معرض دواجن السودان
.• معرض السياحة والفندقة
.• معرض الخرطوم الدولي للكتاب
.• معرض الطباعة

Specialist Trade Fairs:

• Made in Sudan.
• Handicraft Exhibition.
• Cars International Expo.
• Sudan Beauty Exhibition.
• Real Estate Expo.
• Agro – Africa.
• Water Technology Exhibition (WETIX).
• Sudan Medical Expo.
• Sudan Mine Exhibition.
• Sudan Build & Constructions Expo.
• Sudan Poultry Expo.
• Tourism & Hotels Expo.
• Khartoum International Book Fair.
• Printing Expo.

Official International Participants
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تسويق وترويج

The international fair of Khartoum is held :
At the fairs ground in Khartoum – Sudan

IFK is a :

• The Sudanese Free Zones & Markets Co. (Fairs & Conferences Dep.) Organize the International

fair of Khartoum once a year it is general trade fair.
• The next session which is the 35th session will take place during the period (22-29 Jan 2018).
• The Fairs ground design as facility for both domestic & International trade fairs. It will be for
the venue for specialized exhibitions for SMEs industrial fairs, new products & new technology
• Fairs ground located at unique site on the left bank of the Blue Nile, on one of the main routes
connecting city center & 4 Km from Khartoum International Airport.

• General Trade Fair.
• B2B events.
• A plat form for Business meeting.
• A fair for Great opportunities.
• Opportunity to learn about

Fair Ground أرض المعارض
Total area: 429,922 m2
Covered area: 14,500 m2
Open area: 10,000 m2
.Sudan states hall: 1,500 sqm
Pavilions: Five International pavilions

Companies, products, services
and examine it in depth.

: يقام معرض الخرطوم الدولي
في أرض المعارض في الخرطوم – السودان
• الشــركة الســودانية للمناطــق واألســواق الحــرة (إدارةالمعــارض والمؤتمــرات) تنظــم

Exhibitors (2017) المشاركون

: طبيعة المعروضات
.• معرض تجاري عام
B2B • ملتقيات
.• منصة لألعمال
.• معرض للفرص الكبيرة
 والمنتجات، • فرصة لمعرفة المزيد عن شركات

 ومعــرض الخرطــوم الدولــي هــو, معــرض الخرطــوم الدولــي مــرة واحــدة فــي العــام
.معــرض تجــاري عــام
22-29( • ســتعقد الــدورة القادمــة وهــي الــدورة الخامســة والثالثــون خــال الفتــرة
.)م2018 ينايــر
.• تــم تصميــم أرض المعــارض كمرفــق لــكل مــن المعــارض التجارية المحليــة والدولية
وســوف تكــون مــكان إلقامــة معــارض متخصصــة مثــل المعــارض الصناعيــة الصغيرة
 المنتجــات الجديــدة والتكنولوجيا الجديدة، والمتوســطة والصناعــات التحويليــة
• تقــع أرض المعــارض فــي موقــع فريــد علــى الضفــة اليســرى مــن النيــل األزرق
 كلــم مــن4  وعلــى واحــدة مــن الطــرق الرئيســية التــي تربــط وســط المدينــة ويبعــد،
.مطــار الخرطــوم الدولــي

• Sudan States : 13
• Countries : 19

• Europe
• Asia
• Middle East
• Africa
• Southern America

• Foreign Companies : 150
• Local & Agents Companies : 450

والخدمات ودراسة السوق واألعمال في العمق

: معرض من األحداث والمناسبات
. ورش العمل والندوات: • جدول أعمال يتضمن
• الترفيه لزوار المعرض من جميع األعمار
.والفئات

Partnership:
• UFI : 1980
• AUIEC : 1997

Established: 1976
Started of IFK
sessions: 1978

A Fair of Events:

:العضوية
م1980 : • اإلتحاد الدولي للمعارض
م1997 :• اإلتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات
م1976 :التأسيس
م1978 :الدورة األولي لمعرض الخرطوم الدولي

• Schedule that includes: Workshops & Seminars.
• Entertainment for visitors of all ages.
:أرض المعارض بمظهر جديد

Services:

• Customs single window.
• Banking.
• Restaurants.
• Business information.
• WIFI.
• Sudan trade point.
• Logistics.
• Registration Facilities.
• Tours.
• Car Park.

:الخدمات
.• نافذة موحدة للجمارك والتخليص
.• البنوك
.• المطاعم
.• معلومات األعمال
.• شبكة اإلنترنت الالسلكية
.• نقطة التجارة السودانية
.• اللوجستيات
.• تسجيل األجانب واإلقامة
.• رحالت وجوالت
.• مواقف السيارات

 مناطق3 إعادة تصميم أرض المعارض وتقسيمها إلى
:مختلفة
.• أرض المعرض
.• المطعم األميري وفندق القرين فليدج
.• أسواق معرض الخرطوم الدولي ومعارض السيارات

Nature of Exhibition
sectors

• Agricultural machinery
& equipment.
• Information Technology.
• Energy & Mines
• Building Materials.
• Services.
• Medical Supplies.
• Consumers Goods.
• House Hold.

A new look for fairs Ground:

• Redesign the fairground district into 3

different area:
• The Fair Ground.
• Amiri Restaurant & Green Village Hotel.
• IFK markets & storey car for vehicles.

IFK 34th Session
Visitors 145,000

• Manufacture.
• Suppliers.
• Retailers.
• Marketing.
• Government Sector.
• Public.

: طبيعة المعروضات

.اآلالت والمعدات الزراعية
.تكنولوجيا المعلومات
.الطاقة والمناجم
.مواد البناء
.الخدمات
.اللوازم الطبیة
.السلع اإلستهالكية
.مستلزمات األسرة والمنزل

