
Exhibitors Package



نبذة عن للخير

LelKheir is a social development company initiated to create an environment of 
growth and prosperity within the Saudi society. The company aims to accomplish its 
mission through the creation of events, workshops and social campaigns.  

By providing the means for a young woman to become part of a conceptual 
community and work towards a cause with freedom to express love and giving, the 
development of the individuals participating comes naturally.   
  
The main goal we aspire to reach does not stop at creating a certain community or 
developing a society, it is ultimately to initiate a new point of prosperity for the 
youth of our home, the Kingdom of Saudi Arabia. 

من نحن



عن الفعالية

هل تبحثني عن طريقة لتقويه عالقتك مع اطفالك؟
هل ترغبني بتطوير مهارات طفلك وتنمية قدرته على االستكشاف؟ 

هل كنت تبحني على افضل منسقي حفالت االطفال؟ 
هل تبحثني عن حضانة او مدرسة لطفلك؟ 

لديك مولود جديد وتبحثني عن افضل الطرق للعناية به وحمايته؟ 
هل تغيرت قياسات طفلك مع انتهاء موسم الشتاء وحلول الصيف وتبحثني عن خيارات بديلة 

هل تبحثني عن افضل املنتجات الغذائية الصحية التي تناسب طفلك؟

شاركوا اطفالكم في اتخاذ القرار املناسب 
عيشوا التجربة مع اطفالكم واصنعوا من تلك اللحظات ذكرى جميلة



 
“ال يحتاج االطفال للكثير من االلعاب ، فأفضل لعبة قد 

يقتنيها اي طفل هي امتالك ابوين يمكنهم النزول  ملستوى 
تفكيره واهتمامه ومشاركته اثناء اللعب” 

-Bruce Perry  
  

تعتبر فعالية حنا سوا بمثابة حلقة وصل بني اولياء االمور الذين يطمحون 
الشباع احتياج اطفالهم مع مقدمي الخدمات، كما ان هذه الفعالية تضم 

الكثير من االنشطة املميزة يتشارك فيها االباء مع اطفالهم. 

نحرص في ( حنا سوا ) على ان تبقى يدك مرتبطة بيد طفلك في كل لحظة 
وكل خطوة. 

  



رؤيتنا: 
هي توطيد الروابط األسرية واإلجتماعية بني اولياء األمور وأطفالهم، من خالل التجربة التي 

سيخوضونها معا في أنشطة وبرامج هذه الفعالية الفريدة من نوعها ، حيث أننا نسعى في هذه 
الفعالية ألن نهيء لكم األجواء املناسبة ملشاركة أطفالكم في قضاء وقت مليء باملتعة والفرح.

مهمتنا: 
نسعى في للخير الى تنظيم يوم عائلي في بيئة آمنة مليئة باألنشطة القيمة، كما اننا نطمح الى 

استهداف مختلف الفئات العمرية من خالل برامجنا التي تمكنهم من توظيف طاقتهم بطريقة مفيدة 
وممتعه، نحن نؤمن بأن هذا النوع من البرنامج و الفعاليات له دور فعال في بناء عالقة متينة و سليمة، 

تساعد في تقوية الشعور بالقرب والحب بني األم والطفل .

التاريخ: ٢٠ - ٢١ ابريل 
املوقع: الرياض، قاعة أوشا. 

التذكرة: ١٠٥ ريال (شامل الضريبة) 



املستهدفون

 جميع أفراد العائلة
 اآلباء واالمهات

 األطفال: من عمر ٦ اشهر — ١٢ سنه
 املقر : مدينة الرياض



شروط واحكام خاصة بمقدمي الخدمات

على مقدمي الخدمات االلتزام بالتالي: 

التسجيل إلكترونيا لحجز املساحة الخاصة بهم. •

تحديد الفئة العمرية التي تتناسب مع خدماتهم او منتجاتهم عند التسجيل. •

ارفاق صورة من السجل التجاري. •

دفع رسوم االشتراك خالل مدة ال تزيد عن ٧٢ ساعة من وقت التسجيل.•



شروط وأحكام خاصة بالبوث

ارفاق صورة عالية الجودة للشعار الخاص باملشروع. •

سيتم توفير لوح ارشادية داخل الصالة للداللة على مواقع املشاركني. •

يـمكن ملـقدمـي الخـدمـات تـزيـني الـبوث بـالـطريـقة الـتي تـناسـبهم بشـرط ان ال تـتعارض مـع •
مبادئ الشريعة او ثقافة املجتمع. 

سيتم تزويد كل كشك بطاولة خدمات و ٢ كرسي ومنفذ طاقة. •

عـــــلى مـــــقدمـــــي الخـــــدمـــــات ارفـــــاق مـــــتطلباتـــــهم االضـــــافـــــية قـــــبل الـــــفعالـــــية بـــــمدة التـــــقل عـــــن •
اسبوعني.



مخطط الصالة



مخطط املنطقة الخارجية



االقسام
قسم املبيعات: 

هذا القسم مخصص لبيع مختلف املنتجات الخاصة باالطفال، حيث يضم عدد من البوثات  التي 
تتيح للبائعني عرض منتجاتهم. 

قسم االنشطة: 

هذا القسم يحتوي على العديد من االنشطة تتنوع ما بني اعمال فنية وحرف يدوية والعاب 
تنافسية. 

قسم الخدمات التعريفية: 

هذه املنطقة مخصصه بالتعريف باملشاريع والبرامج الخاصة باالطفال، حيث جهزت هذه املنطقة 
بمساحات مخصصة للجلوس ممايتيح ملقدمي الخدمات عرض خدماتهم ومنتجاتهم على 

املستفيدين. 



االقسام

قسم االلعاب: 

منطقة االلعاب التفاعلية التي يستطيع األطفال فيها ممارسة االلعاب الحركية. 

قسم التصوير: 

في هذه املنطقة توثق الذكريات الجميلة التي يمكن االحتفاظ بها مدى العمر . 

قسم االكل والشرب: 

منطقة مخصصه للجلوس واالستمتاع باالكل والشرب مع جميع افراد العائلة.



اسعار املساحات

السعرالحجمالنوع

٢٨٣٥ ريال( ٦ * ٤.٥) م٢منطقة خارجية صغيرة

٣١٥٠ ريال(٦.٥*٨.٦٥) م٢منطقة خارجية وسط

٣٦٧٥ ريال(١٦.٦٤*٦.٣٦) م٢منطقة خارجية كبيرة

 جميع االسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة



تواصلوا معنا

0536424015
info@lelkheir.com

احجز مساحتك
WWW.LELKHEIR.COM/HENNASAWA

mailto:info@lelkheir.com?subject=

