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WHY AJMAN?

INTRODUCTION
Organizing an annual exhibition in the Emirate of
Ajman under the patronage of H.H Ajman Ruler
to acquaint the participating companies with
the latest developments in Ajman building &
construction market and the rendered investment
facilities. The exhibition also aims at helping
building & construction businesses and leading
contracting companies to promote and display
their services and products and advising concerned
stakeholders with the latest developments in this
sector.

The building and construction sector has taken
up a major part of the attention of the Emirate
leadership and in view of the availability of
abundant investment opportunities, the Ajman
Chamber of Commerce endeavored to promote
its members abilities and to enable them to have
access to prominent institutions in the building
and construction sector and exchange expertise
and knowledge and adopting the state-of the-art
practices.
The building & construction sector has registered a
qualitative and quantitative leap which represents
the remarkable success of the state overall strategy
in the different fields of development and the
pivotal economic role played by this sector where
its GDP contribution registered more than 15%
in 2015 which is equivalent to billon AED 2.7. It is
worth mentioning that this sector is considered
the chief tool for any development plan.

WHY FUTURE BUILD?
Project Objective
•• Utilization of the huge capabilities which markets.
Provide to building & construction sector provide
by the markets
•• Availability of new & various options for both
private & public companies by offering
opportunities to foreign building & construction 		
businesses to enter the local markets
•• Enabling local industries to exhibit their products
& services
•• Showcasing the latest building & construction
technologies and relevant innovative solutions
•• Highlighting the role of government departments
concerned with Emiratis housing projects

Strategic Objective
•• Supporting members to achieve sustainable
development in cooperation with partners
•• Attracting investments, promotion of national
exports and ensuring commercial exchange

THE TARGET
Stakeholders and Target of
Ajman Exhibition For Building &
Construction
Exhibition Targets
GOVERNMENT DEPARTMENTS

CONTRACTING &
CONSULTING COMPANIES

Participation
of not less than
UAE

50

participants
Reaching to
more than

5000

BUILDING & CONSTRUCTION
COMPANIES
Inking not
less than

BUILDING & CONSTRUCTION
MATERIAL COMPANIES

visitors

15

INVESTORS & FINANCIAL
INSTITUTIONS

7

sponsorships
Offering
minimum

5

promotional offers
from exhibitors
to the visitors

•• Stand 3m x 6m or 6m x 6m or Platform Space up to
9m x 9m (as per Sponsor’s Preference)
•• Logo Display on the Exhibition Website, Exhibition Leaflets
and Flyers

cooperation
agreements
Sourcing

BUILDING & CONSTRUCTION
SERVICE COMPANIES

SPONSOR OPPORTUNITY

•• Representative Seat During the Press Conference
•• Display in Outdoor and Press Advertising
•• 3 Customized Shootout on Social Media Sponsor Mention
on TV & Radio
•• Advertisements Diamond Sponsor
•• Recognition Award
•• Logo Display at the Back of the Registration Badge
•• 4 Editorial Pages in the Exhibition Guide

AED 75,000

SPONSOR OPPORTUNITY

SPONSOR OPPORTUNITY

•• Stand 3m x 6m or 6m x 6m or Platform Space up to
9m x 9m (as per Sponsor’s Preference)

•• Stand 3m x 3m or 3m x 6m or Platform Space up to
6m x 6m (as per Sponsor’s Preference)

•• Logo Display on the Exhibition Website, Exhibition Leaflets
and Flyers

•• Logo Display on the Exhibition Website, Exhibition Leaflets
and Flyers

•• Representative Seat During the Press Conference

•• Representative Seat During the Press Conference

•• Display in Outdoor and Press Advertising

•• Display in Outdoor and Press Advertising

•• 2 Customized Shootout on Social Media Sponsor Mention
on TV & Radio

•• 1 Customized Shootout on Social Media Sponsor Mention
on TV & Radio

•• Advertisements Diamond Sponsor

•• Advertisements Diamond Sponsor

•• Recognition Award

•• Recognition Award

•• Logo Display at the Back of the Registration Badge

•• Logo Display at the Back of the Registration Badge

•• 3 Editorial Pages in the Exhibition Guide

•• 2 Editorial Pages in the Exhibition Guide

AED 50,000

AED 25,000

باقات العارضين

EXHIBITORS PACKAGE

منصة جاهزة

Equipped Platform
Length x Width

Price (AED)

3m x 3m

AED 13,500

3m x 6m

AED 22,500

6m x 6m

AED 45,000

Space Only

السعر
 درهم13,500

 العرضX الطول
3m x 3m

 درهم22,500
 درهم45,000

3m x 6m
6m x 6m

باقات العارضين مساحات فقط

Length x Width

Price (AED)

3m x 3m

AED 10,500

3m x 6m

AED 20,000

6m x 6m

AED 35,000

السعر
 درهم10,500

 العرضX الطول
3m x 3m

 درهم20,000
 درهم35,000

3m x 6m
6m x 6m

Option for the Sponsors

فرص الرعاية اإلضافية

Sponsor of registration area and (lanyard) AED 40,000
Sponsor of paper bags for the exhibition AED 30,000

 ألف درهم40 :)lanyard( راعي منطقة التسجيل
 ألف درهم30 :راعي الحقائب الورقية للمعرض

فـــــرص الـــــرعــــــــاية
• •منصة عرض  3X6او  6X6او مساحة 9x6

فـــــرص الـــــرعــــــــاية
• •منصة عرض  3X3او  6 X 3او مساحة 6x6

• •عرض الشعار في الموقع االلكتروني للمعرض.

• •عرض الشعار في الموقع االلكتروني للمعرض.

• •عرض الشعار على منشورات وكتيبات المعرض.

• •عرض الشعار على منشورات وكتيبات المعرض.

• •مقعد تمثيلي خالل المؤتمر الصحفي.

• •مقعد تمثيلي خالل المؤتمر الصحفي.

• •عرض في االعالنات الخارجية واالعالنات الصحفية.

• •عرض في االعالنات الخارجية واالعالنات الصحفية.

• •اشعارات خاصة على وسائل التواصل االجتماعي

• •اشعار على وسائل التواصل االجتماعي

• •ذكر اسم الراعي علي اعالنات الراديو واعالنات التلفاز.

• •ذكر اسم الراعي علي اعالنات الراديو واعالنات التلفاز.

• •جائزة تقديرية للشريك الذهبي.

• •جائزة تقديرية للشريك الفضي.

• •عرض الشعار على الجانب الخلفي لبطاقة التسجيل.

• •عرض الشعار على الجانب الخلفي لبطاقة التسجيل

• • 3صفحات في دليل المعرض

• •صفحتين في دليل المعرض

 50ألف درهم

 25ألف درهم

الفئة المستهدفة
أصحاب المصلحة من المشاركين و
غايات غرفة تجارة وصناعة عجمان من
معرض البناء والتشييد

الجهات المستهدفة
الدوائر الحكومية

شركات المقاوالت
والشركات االستشارية

مشاركة ما
اليقل عن

50

شركة ومؤسسة
اماراتية

5000

شركات البناء والتشييد
توقيع ما ال
يقل عن

شركات مواد البناء والتشييد

زيارة ما ال يقل
عن
زائر للمعرض

15

• • منصة عرض  3X6او  6 X 6او مساحة 9 X 9

• •عرض الشعار في الموقع االلكتروني للمعرض.

اتفاقية تعاون
تأمين

7

شركات خدمات البناء
والتشييد

رعاة للمعرض
تقديم ما ال
يقل عن

المستثمرون والمؤسسات
المالية

5

عروض ترويجية
من العارضين
للزوار

فـــــرص الـــــرعــــــــاية

• •عرض الشعار على منشورات وكتيبات المعرض.
• •مقعد تمثيلي خالل المؤتمر الصحفي.
• •عرض في االعالنات الخارجية واالعالنات الصحفية.
• • اشعارات خاصة على وسائل التواصل االجتماعي
• •ذكر اسم الراعي علي اعالنات الراديو واعالنات التلفاز.
• •جائزة تقديرية للشريك الماسي.
• •عرض الشعار على الجانب الخلفي لبطاقة التسجيل.
• • 4صفحات في دليل المعرض.

 75ألف درهم

لماذا عجمان ؟

المقدمة
تنظيــم معــرض ســنوي فــي امــارة عجمــان برعايــة ســمو
الحاكــم لتعريــف المؤسســات المشــاركة بتطــورات
قطــاع الســوق فــي مجــال التشــييد والبنــاء باالمــارة ومــا
تقدمــه مــن تســهيالت لالســتثمار فيــه والترويــج شــركات
البنــاء والتشــييد او كبــرى شــركات المقــاوالت والتشــييد
لعــرض خدماتهــا ومنتجاتهــا واطــاع المهتميــن مــن
اصحــاب المصلحــة علــى آخــر المســتجدات التــي توصــل
إليهــا قطــاع التشــييد والبنــاء .

اهتمــام القيــادة فــي االمــارة بقطــاع التشــييد والبنــاء
ووجــود فــرص اســتثمارية فــي هــذا القطــاع الــى جانــب
ســعي الغرفــة للترويــج ألعضائهــا فــي االمــارة واتاحــة
المجــال امامهــم للتواصــل مــع المؤسســات وقطاعــات
التشــييد والبنــاء لتنميــة اعمالهــم وتبــادل الخبــرات
معهــم وتحفيــز قطــاع التشــييد والبنــاء علــى تبنــى
أحــدث الطــرق المعاصــرة فــي عالــم البنــاء والتشــييد
مــن خــال تبــادل الخبــرات المعرفيــة .شــهد قطــاع
التشــييد والبنــاء طفــرة كميــة ونوعيــة كانعــكاس واقـ ً
ـع
للنجاحــات التــي حققتهــا اســتراتيجية الدولــة فــي
مجــاالت التنميــة المختلفــة والــدور االساســي الــذي ٌلعبــه
هــذا القطــاع الحيــوي فــي الهيــكل االقتصــادي الوطنــي
وأثــره المتصاعــد علــى النتائــج المحليــة.
اذ بلغــت نســبته  %15الــى الناتــج المحلــى االجمالــى المــاره
عجمــان لعــام  ، 2015وهــذه النســبه تمثــل مــا قيمتــه 2.7
مليــار درهــم اماراتــى  ،ويعــد قطــاع التشــييد والبنــاء
االداة التنفيذيــة االولــى لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة ألي خطــة تنمويــة لمــا يقــوم بــه هــذا
القطــاع مــن اعمــال ونشــاطات ومشــاريع متنوعــة.

لماذا معرض مستقبل البناء؟
أهداف المشروع
• •استغالل االمكانيات الضخمة التي توفرها االسواق لقطاع
مواد البناء والتشييد
• •توفير خيارات جديدة ومتعددة امام شركات القطاع
الخاص والعام من خالل ايجاد فرص لشركات البناء
والتشييد من خارج الدولة للولوج الى األسواق المحلية
• •منح الصناعة الوطنية فرصة عرض منتجاتها وخدماتها
• •عرض أحدث التقنيات في مجال البناء والتشييد وتقديم
الحلول الهندسية ذات الصلة
• •ابراز دور الهيئات الحكومية المعنية بإسكان المواطنين

االهداف االستراتجية
• •مساندة االعضاء في تحقيق االستدامة االقتصادية
بالتعاون مع الشركاء
• •الترويج الستقطاب االستثمارات وتنمية الصادرات
الوطنية والتبادل التجاري

2018  اكتوبر31  الى29
 عجمان-  الزوراء- 1 بافيليون مارينا

معرض
مستقبل البناء
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