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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات و المعارض
طريق الملك عبد الله - مخرج 10
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Diamond Sponsor

14-16 May 2017

Riyadh International Convention and Exhibition Center - RICEC
King Abdullah Road - Exit 10 - Riyadh - Saudi Arabia
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Organized by
Member

دعوتكم 
الشخصية

Your
Personal
Invitation

٤:٠٠ عصرًا حتى ١٠:٠٠ مساءًا 04:00 PM to 10:00 PM

ال يسمح بدخول الزوار دون ١٦ عامًا  Visitors Under 16 Will Not Be Admitted
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مركز امللك
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بريطانيا

أمريكا

السعودية

أنتم مدعوون لزيارة المعرض الرائد 
بالمملكة في مجال الكهرباء والتكييف 

وصناعات التبريد

You are cordially invited to visit the 
Kingdom’s leading event for Energy, 
HVAC & Refrigeration industries

اكتسب الخبرة المباشرة وقارن ما بين 
مجموعة واسعة من منتجات وحلول 

الكهرباء والتكييف من الشركات الرائدة.

Gain Direct experience, compare and 
source from a wide range of Energy 
and Aircon related products 
& solutions from leading companies.

١٨ ــ ٢٠ شعبان ١٤٣٨ هــ
٤:٠٠ عصرًا حتى ١٠:٠٠ مساءًا

14 – 16 May 2017
04:00 PM to 10:00 PM

الدخول مجاني 	 
يسمح بدخول الزوار من رجال األعمال والتجار 	 

والمهندسين وأصحاب اإلختصاص
ال يسمح بدخول الزوار دون ١٦ عامًا 	 

• Free Admission.
• Entry for Business, Engineers 
   and Trade Visitors only
• Visitors Under 16 Will Not Be Admitted

قاعة ١ - ٢
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

Hall 1 & 2
Riyadh International Convention
 and Exhibition Centre

لتسهيل إجراءات الدخول، سجل اآلن
www.saudielenex.com

For Easy Access, Register Now
www.saudielenex.com

 معرض الكهرباء
والتكييف السعودي

Saudi Elenex
Saudi Aircon

Opening Hoursأوقات الزيارة

Admissionقوانين الدخول 

Pre-registrationالتسجيل المسبق

أكبر معرض متخصص في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية
The Largest Gathering Exhibition Specialized In Energy In Saudi Arabia

Register online : 
Or e-mail us at :

لتسجيــــــــل زيـــارتــكــــــــــم : 
ولمزيد من المعلومات : 

www.saudielenex.com
info@saudielenex.com


