
 

ُيعتبر المعرض أضخم حدث من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وهو فعالية سنوية 
ُتعنى بالصيد والفروسية، كما يتمّيز بقوة شرائية عالية، وتحقيق نسب مبيعات كبيرة، باإلضافة 

إلى دوره الرائد في تعزيز التراث الثقافي والمحافظة عليه.

يجذب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوًيا مئات الشركات العالمية واآلالف من 
رّواد األعمال وُصّناع القرار والُمشترين من 120 جنسية، مما ُيمّثل فرصة رائعة الكتشاف وابتكار 

وبناء شبكة أعمال واسعة النطاق من أبوظبي إلى كل وجهات العالم.

 

 قابل، وتواصل، وتعّلم مع أكثر من 105,000 من الزوار والُمهتمين والُمتخصصين
في مجال أعمالك

 
info@adihex.com

+971 2 667 4230

خريطة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

معلومات عامة

الدخول مجاني لمن هم في ُعمر 12سنة وما دون.
تذكرة دخول ليوم واحد مقابل 25 درهم إماراتي، وتذكرة دخول شاملة سبعة أيام 

مقابل 75 درهم إماراتي.
الخاصة  المستجدات  آخر  على  للحصول  اإللكتروني  موقعنا  على  تابعنا 

بالخصومات للعائالت والمجموعات.

سياسة دخول الزوار للمعرض:

لالستفسار حول زيارة المعرض

adihexsales@adihex.com
+971 56 4223783

لالستفسار عن حجز المساحات وفرص الُمشاركة
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ع نطاق عالمتك التجارية وس�
يرجى التواصل معنا

انضم إلى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروســية
ز:  لحجز مساحتك في موقع رئيسي وُممي�

adihexsales@adihex.com     I     +971 56 4223783

E X P L O R E

انضم الينا

www.adihex.com @adihex

بتنظيم من الرعاة الرسميون راعي القطاع

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022) اسم الحدث:

 (ICC) 12-4 مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قاعات المكان:

مساحة المعرض اإلحمالية:  50,000 متر مربع

26 سبتمبر – 02 أكتوبر 2022 من الساعة 11 صباًحا - 10 مساًءتاريخ المعرض:  أوقات المعرض:

26 سبتمبر - 02 أكتوبـر
أدنيك - أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

 أكــبـــر مـعـرض لـلــصـيـد والــفــروسية
 والحـفاظ عـلى الـتـراث في مـنـطقـة
الـــــشـــــرق األوســــــط وأفــــريــــقـــيـــــا

26 سبتمبر - 02 أكتوبـر
أدنيك - أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة
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South Africa
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South Africa

44680 الدول المشاركة 

 90 

105,022
زائر في دورة 2021

650
وسيلة  اعالمية غطت

 فعاليات الحدث

 90 

 50M

50,000
المسـاحة اإلجـماليـة

للـمعـرض

القيـمــة اإلعـالميـة
لألخبـار الصحفيــة

280M

منّصة عالمية للُمنتجات والخدمات

المعرض في أرقام 

680

165K+

+60

عارضًا وعالمة تجارية إجمالي المبيعات المباشرة 
خالل أيام المعرض

متحدث وخبير
محلي ودولي

فعالية ثقافية
وتراثية وبيئية

متصفح للموقع
االلكتروني 

أصحاب السمو الشيوخ حكام
اإلمارات وأولياء العهود، وكبار

المسؤولين والشخصيات

الفنون
والحرف اليدوية 

الصقارة

الفروسية

وسائل اإلعالم

أسلحة الصيد

مركبات ومعدات الترفيه
في الهواء الطلق

المنتجات
والخدمات البيطرية

معدات الصيد والتخيم

والفروسية،المعارض الفنية،الفنانين، 
القطع الحرفية، المنحوتات،الجوائز و 

غيرها.

واألرسنة،  السروج  الخيول،  حدوات 
الخيول،  نقل  شاحنات  مقطورات، 
مستلزمات ركوب الخيل، أحذية و البسة 
الغذائية  المكمالت  بالفروسية،  خاصة 

الخاصة بالخيول
رحالت الصيد والسفاري

تصوير  كاميرات   ، خيام   ، مناظير 
و  السفاري  شركات  واكسسواراتها، 

تنظيم رح ات الصيد وغيرها.

التلواح،  القفازات،  الصقارة،  مستلزمات 
 ، ة لمخال ا ، س لد ا ، كر لو ا ، قع لبر ا

المنجلة،السكاكين و المنتجات الجلدية
 و اكثر من ذلك

الرماية  اكسسوارات  النشاب،  و  القوس 
والنبالة، سكاكين الصيد،خيم،أكياس نوم 

و كراسي للرحالت الخارجية،كشافات
الصيد من  ليلية، مستلزمات  و مصابيح 

البسة و قفازات و غيرها 

والفروسية،المعارض الفنية،الفنانين، 
و  المنحوتات،الجوائز  الحرفية،  القطع 

غيرها.

و  فنانين  وتاريخية،  ثقافية  مؤسسات 
حرفيين، مؤسسات حكومية غير ربحية و 

أكثر من ذلك

سكنية،  كارافانات  التخييم،  مقطورات 
سيارات الدفع الرباعي،الدراجات،

الطرق  لوازم  و  السيارات  اكسسوارات 
الوعرة

الحيوانات،  تغذية  نظام  و  األعالف، 
المنتجات الخاصة بصحة الطيور و الخيل، 

وغير ذلك

معدات صيد األسماك
والرياضات البحرية

قصبات و صنارات الصيد، طعم األسماك، 
قوارب، مجاديف و غيرها

النشر،  والسياحي،  الثقافي  اإلعالم 
من  وأكثر  محررين  الراديو،  التلفزيون، 

ذلك

الحفاظ على الـبيـئـة
والتـراث الثقافي

11
 قطاعًا متنوعًا

أبرز أحداث معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية2021    

DID YOU KNOW?

  B2B اجتماعات
الندوات 

 سلسلة من المؤتمرات وورش العمل 
برنامج مطابقة األعمال 

مزادات الصقور والهجن
رحلة تعليمية حول الصقارة العربية وخصائصها 

عروض مباشرة
ركوب الخيل والمهر لجميع األعمار 

عرض بولو التعليمي 
عرض الرماية التقليدية بالقوس والسهم 

عروض الطيور اإلستوائية 
رحلة البحث عن الكنز 

مسابقات المعرض (التصوير الفتوتوغرافي، الرسم، الشعر ومسابقة جمال كالب السل،قي وغيرها)
مسابقات المعرض المباشرة

السحوبات 
منصة تعزيز التفاعل المجتمعي 

منذ إطالق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، كان وما زال مّنصة رائدة تعمل على تطوير 
وإكمال مسيرة كل من الشركات العارضة والُمشاركين في األنشطة والفعاليات.

 B2B برنامج

عروض و أنشطة حية في ساحة العروض 

أكثر من 6,400 صقر
 يتم استيرادها دولًيا في 

السنة

ما يزيد عن 10,000 صقار / 
ومكاثر للصقور في األسر

سّلطت هيئة البيئة – أبوظبي، الضوء على الرؤية البيئية 
للخمسين سنة القادمة.

2K+ قطعة
عدد قطع أسلحة الصيد التي تّم بيعها في الحدث

29 مليون (درهم إماراتي)
إجمالي مبيعات أسلحة الصيد المباشرة في

موقع الحدث

قّدم مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث 5 محطات ترمز إلى 
إنجازات المركز وبطوالت فزاع.

أبوظبي 2021 هو المعرض الوحيد 
في اإلمارات العربية المتحدة الذي 

ُيتيح للزوار شراء أسلحة الصيد

أبرز المنتجين والموردين والموزعين 
الرئيسيين كانوا حاضرين في المعرض

تّم عرض العديد من قطع أسلحة صيد 
فريدة من نوعها في المعرض

عارضًا وعالمة تجارية
شاركوا في (أبوظبي 2021)

درهم درهم 393M+
القيمة اإلعالمية
واالعالنية للحدث




