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الطباعة  لتقنيات  عشر  السادس  الدولي  التجاري  المعرض 
والتعبئة والتغليف

البالستيك  لتقنيات  عــشــر  الـــســـادس  الـــدولـــي  ــاري  ــج ــت ال الــمــعــرض 
والصناعات البتروكيماوية

 21 - 24 جمادى األولى 1440هـ
الموافق 27 - 30 يناير 2019 م
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Directions to
The Jeddah Center For Forum & Events

Saudi Print and Pack 
The 16th International Trade Exhibition for Printing and Packaging Technologies

Saudi Print and Pack 
The 16th International Plastics and Petrochemicals Trade Fair

The 16th edition of the Saudi Plastics and Petrochemicals and the Saudi Print and Pack presents 
a unique opportunity to advance the growth and development of these sectors and increase 
their contribution to the national economy. This year’s exhibition aims to increase awareness of 
sustainability as an important industrial concept that, through the optimal use of natural resources, 
plays a major role in protecting the future of subsequent generations. 
The Saudi Plastics and Petrochemicals and the Saudi Print and Pack 2019 will take place at Jeddah 
Centre for Forums & Events from 30 - 27 January, 2019.

المعرض السعودي للطباعة والتغليف 
المعرض التجاري الدولي السادس عشر لتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف 

المعرض السعودي للبالستيك والصناعات البتروكيماوية 
المعرض التجاري الدولي السادس عشر لتقنيات البالستيك والصناعات البتروكيماوية

ــة والمعــــرض  ــات البتروكيماويــ ــتيك والصناعــ ــن المعــــرض الســــعودي للبالســ ــر مــ تنطلــــق الــــدورة السادســة عشــ
الســــعودي للطباعــــة والتغليف، لتشــــكل فرصــــة فريــــدة لإلســــهام فــــي نمــــو وتطويــــر هــــذه القطاعــــات وزيــــادة 
مســــاهمتها فــــي اإلقتصــــاد الوطنــــي. وســـجل هـــذا المعـــرض بصمـــة بـــارزة وملحوظـــة مـــن خــالل زيـــادة الوعـــي 
باإلســــتدامة كمفهــــوم صناعــــي مهــــم للمحافظــــة علــــى مســــتقبل األجيــــال القادمــــة واإلســــتخدام األمثــــل 
للمــــوارد الطبيعيــــة. ويعقــــد المعــــرض الســــعودي للبالســــتيك والصناعــات البتروكيماويــــة والمعــرض الســعودي 
للطباعــــة والتغليــــف ٢٠١٩ بمركــــز جــــدة للمنتديــــات والفعاليــــات خــــالل الفتــــرة مــــن  ٢١ - ٢٤  جمــــادي األول ١٤٤٠ هـــ  

الموافـــق ٢٧ – ٣٠ ينايــر ٢٠١٩ م.
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