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منتجات الموقع اإللكتروني وأسعارها 

منتجات النشرة اإلسبوعية اإللكترونية 
وأسعارها 

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�شعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ 

 فاك�س: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�س 11311

المملكة العربية ال�شعودية

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �شركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9149 1729 973+

فاك�س: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�صفحة داخلية

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

�صفحتان متقابلتان

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�صف �صفحة )راأ�صي(

185مم  * 120 مم

ن�صف �صفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�صف �صفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �شعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �شفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�شف �شفحة 

ن�شبة الخ�شومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�شم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�شم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�شم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

*جميع الأ�شعار ل ت�شمل �شريبة القيمة الم�شافة.  

**اإ�شافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�شخة يتم تو�شيلها اإلى �شركتك مجاًنا.

عمولة الوكالة:    ٪15 

تاريخ ت�شليم الإعالن/ المقالة: ي�شل اإلى مكتب النا�شر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�شر

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �صيغة اأدوبي اكروبات PDF عالي النقاء، و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى Outline على اأن تكون جميع 

المعلومات في الملف خارج عالمات القطع. 
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تعّرف على ما يمكن أن تقدمه لك 
المنصة اإلعالمية لمجلة الخليج 

لإلنشاء كل شهر! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول
المنتجات عبر اإلنترنت 

اتبعنا على:

دينار بحريني املدة   دولر اأمريكي   

125  335 باقة التوا�صل الجتماعي  اأ�صبوع 

 بو�شت واحد على في�شبوك+تويرت+ اإن�شتغرام كل اأ�شبوع

)اإ�شافة اإىل ن�شر مقالة اإخبارية واحدة على الإنرتنت اإذا كان احلجز ملدة 3 اأ�شابيع اأو اأكرث )ب�شرط املوافقة على املقالة(

450  1100 اأ�صبوعان  فيديو ترويجي على الإنرتنت  

ُيعر�س على ال�شفحة الرئي�شية مع الرتويج عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي والت�شويق الإلكرتوين والحتفاظ به يف الأر�شيف ملدة 12 �شهًرا على �شفحة الفيديوهات

650   1700 التطورات التقنية )مقالت تقنية( �صهرًيا )مقالن(  

حمتوى تقني عن املنتجات واخلدمات. ترويج يف الن�شرة الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 

تتيح هذه ال�شفحة لل�شركات ن�شر حتى مقالتني �شهرًيا. الحتفاظ بها حتت ق�شم التطورات التقنية ملدة 12 �شهًرا

1000   2700 حمالت ت�صويقية عرب الربيد الإلكرتوين  

لكل حملة بالربيد الإلكرتوين. احلملة عبارة عن بريد اإلكرتوين واحد ُير�شل اإىل قاعدة البيانات املختارة
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الإعالنات املنبثقة 

x 1024 768 بيك�سل 

1600 دولر اأمريكي، 600 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

طرف ال�سفحة )موقع ح�سري(

x 800 600 بيك�سل 

1060 دولر اأمريكي، 400 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

ليدربورد )ال�سفحة الرئي�سية(

x 728 90 بيك�سل 

762 دولر اأمريكي، 287 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد قابل للتمدد 

)اأ�سبوع واحد( 

960 دولر اأمريكي، 362 د.ب

ليدربورد )�سفحات داخلية( 

x 728 90 بيك�سل 

900 دولر اأمريكي، 340 د.ب )اأ�شبوع واحد(

اإعالن م�ستطيل 

x 300 250 بيك�سل 

665 دولر اأمريكي، 250 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية راأ�سية 

x 160 600 بيك�سل 

795 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية

x 220 550 بيك�سل 

530 دولر اأمريكي، 200 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية قيا�سية  

x 468 60 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل-اأعلى ال�سفحة 

800 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 220 550 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب  )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل -اأ�سفل ال�سفحة

600 دولر اأمريكي، 227 د.ب )اأ�شبوع واحد(
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نشرة 
إسبوعية  

gulfconstructiononline.com

Website Products & Pricing

ElEctronic MEdia PlatforM

728 x 90 pxl  
US$ 762,  BD 287 per week

Leaderboard (Home Page)

728 x 90 pxl 
US$ 900,  BD 340 per week

Leaderboard (Inside Pages)

US$ 960,  BD 362 per week

Expandable Leaderboard

800 x 600 pxl  
US$ 1,060,  BD 400 per week

Page Peel (Exclusive Position)

300 x 250 pxl   
US$ 665,  BD 250 per week

MPU/MREC

160 x 600 pxl  
US$ 795,  BD 300 per week

Skyscraper

468 x 60 pxl   
US$ 465,  BD 175 per week

Standard Banner

220 x 550 pxl   
US$ 530,  BD 200 per week

Space Banner

Gulf Construction’s online readership is an 
average 16,000** unique visitors per month, 
600,000 page views per year, with over  
40% international readers and the rest from the 
GCC region. The magazine’s online presence takes 
news, product information and our advertisers’ 
messages to a wider audience of trade 
professionals, all of whom have a serious interest 
in the region’s building and construction industry. 

France - 21%

UAE - 20%

United States - 10%

India - 7%

Saudi Arabia - 5%

United Kingdom - 4%

Norway - 3%

Bahrain - 3%

Qatar - 2.5%

Germany - 2%

Rest of the World - 22.5%

Online
Demographics

by
Country

21%

20%

10%7%
5%

4%
3%

3%
2.5%
2%

22.5%

* Minimum booking period is two weeks
** Source: Google Analytics

1024 x 768 pxl  
US$ 1,600,  BD 600 per week

Pop-Up
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تعد جملة اخلليج لالإن�صاء جملة جتارية خمت�شة بقطاع البناء والإن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية وغريها من دول اخلليج. �شدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�شناعة الإن�شاءات يف املنطقة، مبا ي�شهم بدوره يف تو�شيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�شة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �شدور الن�شخة الإجنليزية من٤٠ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�صاء يف تعزيز مكانتها واكت�شاب �شمعة مرموقة يف قطاع البناء 

والإن�شاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�شخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ش�شني يف جميع اأنحاء اخلليج وباقي دول العامل. 

كما تتوفر عرب �شبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�شافة اإىل الن�شرة الإ�شبوعية للمجلة 

مثل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التواجد  اإىل جانب  القطاع،  والفعاليات يف هذا  التطورات  باآخر  القراء  تعريف  ت�شاهم يف  التي 

في�شبوك وتويرت واإن�شتغرام.  

التي تهم املتخ�ش�شني يف �شناعة  وا�شعة من املجالت  الإعالمية تغطية �شاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�صاء عرب من�شتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�شميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�شركات  اأبواًبا متخ�ش�شة  والإن�شاء، وت�شم  البناء 

املو�شوعات ذات ال�شلة. 

ت�شم جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�شوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�شاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�س قطاعات ال�شناعة، ف�شال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�شاريع واملناق�شات. كما ت�شتمل اأي�شً

على تغطيات خا�شة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�شة عن اأهم امل�شاريع. 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             

نبذة عن القراء 
مقاولو الهند�شة املدنية   ·

املقاولون من الباطن   ·

ال�شت�شاريون   ·

املعماريون وامل�شاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�شغال العامة   ·

امل�شتــــوردون/مــوزعـــو املعـــدات واملاكيــنات   ·

ومواد البناء

متخ�ش�شون اآخرون يف قطاع الإن�شاء  ·

لالإن�صاء  اخلليج  جملة  قراء  عدد  يقدر 

 *13.000 بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب 

اململكة  من  غالبيتهم  �شهرًيا،  متميز  زائر 

وي�شهم  والإمارات.  ال�شعودية  العربية 

الأخبار  نقل  يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع 

اإىل  املعلنني  واأخبار  املنتجات  ومعلومات 

املهتمني  املتخ�ش�شني  من  اأو�شع  جمهور 

يف  والإن�شاء  البناء  �شناعة  يف  جاد  ب�شكل 

املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 5000 )شهرًيا( 

امل�شدر: حتليالت غوغل )غوغل اأنلتيك�س(
*

النسخة اإللكترونية     350٫000 زيارة للصفحة سنوًيا

4300

نشرة 
إسبوعية  

٪11-24-18

٪41-34-25

٪23-44-35

٪13-54-45

٪8-64-55

٪4-65+

اإلحصائيات
للمجلة اإللكترونية 

حسب الفئة 
العمرية 

٪11

٪23 ٪41

٪4
٪8

٪13

المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء  202١ 

يناير
العربية  اململكة  من  ال�صرقية  املنطقة  خا�صة:  تغطية   ¡

ال�صعودية 

تغطية خا�صة: البحرين   ¡

الإن�صاءات ال�صناعية  ¡

الدهانات الواقية   ¡

الأبواب وال�صبابيك  ¡

الأمن وال�صالمة   ¡

حماية الأ�صطح  ¡

وال�صناعات  للبال�صتيك  ال�صعودي  املعر�ض  فعالية:  	¡

البرتوكيماوية واملعر�ض ال�صعودي للطباعة والتغليف، 

الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية  

فبراير
تغطية خا�صة: ُعمان   ¡

اأعمال احلديد املعماري  ¡

الأ�صقف والأر�صيات والقواطع  ¡

ال�صرياميك والأدوات ال�صحية   ¡

اخلدمات امليكانيكية والكهربائية والتمديدات ال�صحية  ¡

الطرق واجل�صور  ¡

مارس
تغطية خا�صة: الريا�ض )قطار الريا�ض(  ¡

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ¡

ال�صرف ال�صحي وامل�صارف  ¡

املعدات واملاكينات الثقيلة   ¡

احلفارات   ¡

الوقاية من احلريق  ¡

احلديد امل�صلح   ¡

�صناعة الإ�صمنت   ¡

الأبواب والبوابات ال�صناعية   ¡

فعالية: معر�ض ال�صكك احلديدية يف ال�صرق الأو�صط،   ¡

دبي، الإمارات العربية املتحدة

أبريل
تغطية خا�صة: دبي  ¡

وتكييف  والتهوية  )التدفئة  والتربيد  التكييف  اأعمال   ¡

الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ¡

ال�صجاجيد واأغطية الأر�صيات   ¡

معدات التحميل )اللوادر(   ¡

يوليو
تغطية خا�صة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ¡

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ¡

التحكم يف الهواء والتهوية  ¡

بناء املطارات  ¡

اأعمال الدفان وا�صت�صالح الأرا�صي  ¡

احلديد ال�صلب  ¡

الت�صميم الداخلي   ¡

مظالت واأغ�صية ال�صد الإن�صائي   ¡

أغسطس
تغطية خا�صة: اأبوظبي   ¡

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ¡

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  ¡

الكابالت  ¡

تخطيط امل�صاحات اخل�صراء  ¡

اإدارة وت�صغيل و�صيانة املرافق  ¡

الأنابيب   ¡

سبتمبر
تغطية خا�صة: نيوم - مدينة امل�صتقبل   ¡

وحدات الت�صوية والر�صف  ¡

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�صاءات   ¡

تكنولوجيا اخلر�صانة   ¡

القواطع  ¡

توليد الطاقة )واملولدات(  ¡

املرافق الرتفيهية  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار، دبي، الإمارات العربية   ¡

املتحدة 

فعالية: معر�ض اخلليج للبناء، املنامة، مملكة البحرين    ¡

فعالية: معر�ض اإنرتيرز، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: املوؤمتر واملعر�ض العاملي للبنية التحتية، دبي،   ¡

الإمارات العربية املتحدة

مايو 
تغطية خا�صة: اململكة العربية ال�صعودية  ¡

مواد تك�صية املباين والواجهات  ¡

الأن�صجة والأغ�صية الأر�صية   ¡

امل�صخات وال�صمامات واأجهزة الكمربي�صورات  ¡

اخل�صب ال�صلب واخل�صب اللني واخل�صب الرقائقي  ¡

املباين اخل�صراء  ¡

املطابخ   ¡

ال�صاحنات  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار ال�صعودية، جدة، اململكة   ¡

العربية ال�صعودية 

يونيو
تغطية خا�صة: الكويت  ¡

التاآكل   ¡

اأعمال املحاجر  ¡

الرافعات ال�صوكية ومعدات املناولة    ¡

بناء ال�صكك احلديدية  ¡

الإنارة   ¡

الرخام واجلرانيت  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�صوير   ¡

والت�صالت 

فعالية: معر�ض ال�صرق الأو�صط للطاقة، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ¡

اأعمال احلفر والأنفاق  ¡

الزجاج واملعادن   ¡

منذجة معلومات البناء   ¡

اخلر�صانة م�صبقة ال�صب  ¡

تكنولوجيا املياه   ¡

اململكة  الريا�ض،  ال�صعودي،  البناء  معر�ض  فعالية:   ¡

العربية ال�صعودية

فعالية: معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�صة: الإمارات ال�صمالية   ¡

اخلربات ال�صينية يف قطاع البناء   ¡

الطاقة ال�صم�صية   ¡

وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�صانة  ¡

الفنادق والق�صور والفيالت الفخمة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

اأنظمة منع ت�صرب املياه   ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار يف الأفنيوز، البحرين  ¡

ديسمبر 
تغطية خا�صة: جدة  ¡

النقل ومناولة املواد  ¡

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ¡

احلمامات  ¡

حماية البيئة   ¡

الواجهات اخلارجية   ¡

املواد العازلة   ¡

البال�صتيك يف مواد البناء   ¡

اأنظمة اإدارة البناء   ¡

ال�صقالت وقوالب �صب اخلر�صانة  ¡

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة

الطباعة ثالثية الأبعاد   ¡

الذكاء ال�صطناعي   ¡

منذجة معلومات البناء  ¡

القرميد والطابوق  ¡

الرقمنة   ¡

معدات الهدم   ¡

معدات التثبيت  ¡

الثاث والتجهيزات   ¡

الزجاج  ¡

الهند�صة الأر�صية   ¡

املعدات اليدوية   ¡

اأجهزة القيا�ض   ¡

الت�صميم الداخلي  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

الإنارة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

تاأجري الوحدات ال�صناعية   ¡

اأدوات الطاقة   ¡

املباين اجلاهزة   ¡

التدريب  ¡

حماية الأ�صطح  ¡

ال�صقالت  ¡

املواد املانعة للت�صرب  ¡

املواد الال�صقة   ¡

املباين امل�صتدامة   ¡

تتناول املن�شة الإعالمية ملجلة اخلليج لالإن�شاء العديد من املو�شوعات اخلا�شة باأعمال الإن�شاءات ومواد البناء واخلدمات ال�شرورية ذات 

ال�شلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�شعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

دول العامل 

احفظ
التاريخ!

والتغليف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

25-28 يناير، الرياض، المملكة العربية السعودية  

معرض السكك الحديدية في الشرق األوسط، 10-11 مارس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض الخليج للعقار، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض إنتريرز، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، 22-24 أبريل، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الحجر واألسطح، 24-27 مايو، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، 24-27 مايو، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

إندكس، 31 مايو - 2 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

معرض الشرق األوسط للطاقة، 14-16 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

إندكس السعودية، ٧-٩ سبتمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية   ·

معرض الخمسة الكبار، 12-15 سبتمبر، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض ومنتدى الثورة الصناعية الرابعة في الشرق األوسط، 2-4 نوفمبر، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض البناء السعودي، 15-18 نوفمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض سعودي إلينكس، 15-18 نوفمبر، المملكة العربية السعودية   ·

سيتي سكيب جلوبال، نوفمبر*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات 
المتخصصة خالل ٢٠٢١                      

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�شميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�شلة التي 

تقام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�شاء التي يتم توزيعها يف: 

  ** جميع تواريخ الفعاليات عر�شة للتغيري

*�شيتم الإعالن عن التواريخ لحًقا

اإلحصائيات٪35
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�شعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 

٪35

٪15٪12

٪6

٪10

٪14
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إكسبو 2020 دبي
اإلمــــــارات العــــــربية المـتـحــــــدة

التقرير الشهري لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ )١ أكتوبر ٢٠٢١( 
»حيث تلتقي الأعمال مع امل�صتقبل« يف قطاع البناء والإن�صاء

األبواب الخاصة 

التي  املقالت اخلا�صة  لـ جملة اخلليج لالإن�صاء تلقى دعًما من  التحريرية للمن�صة الإعالمية  املواد  اإن 

ُتن�صر يف كل من املجلة املطبوعة واملجلة الإلكرتونية. 
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تعد جملة اخلليج لالإن�صاء جملة جتارية خمت�شة بقطاع البناء والإن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية وغريها من دول اخلليج. �شدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�شناعة الإن�شاءات يف املنطقة، مبا ي�شهم بدوره يف تو�شيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�شة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �شدور الن�شخة الإجنليزية من٤٠ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�صاء يف تعزيز مكانتها واكت�شاب �شمعة مرموقة يف قطاع البناء 

والإن�شاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�شخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ش�شني يف جميع اأنحاء اخلليج وباقي دول العامل. 

كما تتوفر عرب �شبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�شافة اإىل الن�شرة الإ�شبوعية للمجلة 

مثل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التواجد  اإىل جانب  القطاع،  والفعاليات يف هذا  التطورات  باآخر  القراء  تعريف  ت�شاهم يف  التي 

في�شبوك وتويرت واإن�شتغرام.  

التي تهم املتخ�ش�شني يف �شناعة  وا�شعة من املجالت  الإعالمية تغطية �شاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�صاء عرب من�شتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�شميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�شركات  اأبواًبا متخ�ش�شة  والإن�شاء، وت�شم  البناء 

املو�شوعات ذات ال�شلة. 

ت�شم جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�شوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�شاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�س قطاعات ال�شناعة، ف�شال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�شاريع واملناق�شات. كما ت�شتمل اأي�شً

على تغطيات خا�شة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�شة عن اأهم امل�شاريع. 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             

نبذة عن القراء 
مقاولو الهند�شة املدنية   ·

املقاولون من الباطن   ·

ال�شت�شاريون   ·

املعماريون وامل�شاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�شغال العامة   ·

امل�شتــــوردون/مــوزعـــو املعـــدات واملاكيــنات   ·

ومواد البناء

متخ�ش�شون اآخرون يف قطاع الإن�شاء  ·

لالإن�صاء  اخلليج  جملة  قراء  عدد  يقدر 

 *13.000 بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب 

اململكة  من  غالبيتهم  �شهرًيا،  متميز  زائر 

وي�شهم  والإمارات.  ال�شعودية  العربية 

الأخبار  نقل  يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع 

اإىل  املعلنني  واأخبار  املنتجات  ومعلومات 

املهتمني  املتخ�ش�شني  من  اأو�شع  جمهور 

يف  والإن�شاء  البناء  �شناعة  يف  جاد  ب�شكل 

املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 5000 )شهرًيا( 

امل�شدر: حتليالت غوغل )غوغل اأنلتيك�س(
*

النسخة اإللكترونية     350٫000 زيارة للصفحة سنوًيا

4300

نشرة 
إسبوعية  

٪11-24-18

٪41-34-25

٪23-44-35

٪13-54-45

٪8-64-55

٪4-65+

اإلحصائيات
للمجلة اإللكترونية 

حسب الفئة 
العمرية 
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء  202١ 

يناير
العربية  اململكة  من  ال�صرقية  املنطقة  خا�صة:  تغطية   ¡

ال�صعودية 

تغطية خا�صة: البحرين   ¡

الإن�صاءات ال�صناعية  ¡

الدهانات الواقية   ¡

الأبواب وال�صبابيك  ¡

الأمن وال�صالمة   ¡

حماية الأ�صطح  ¡

وال�صناعات  للبال�صتيك  ال�صعودي  املعر�ض  فعالية:  	¡

البرتوكيماوية واملعر�ض ال�صعودي للطباعة والتغليف، 

الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية  

فبراير
تغطية خا�صة: ُعمان   ¡

اأعمال احلديد املعماري  ¡

الأ�صقف والأر�صيات والقواطع  ¡

ال�صرياميك والأدوات ال�صحية   ¡

اخلدمات امليكانيكية والكهربائية والتمديدات ال�صحية  ¡

الطرق واجل�صور  ¡

مارس
تغطية خا�صة: الريا�ض )قطار الريا�ض(  ¡

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ¡

ال�صرف ال�صحي وامل�صارف  ¡

املعدات واملاكينات الثقيلة   ¡

احلفارات   ¡

الوقاية من احلريق  ¡

احلديد امل�صلح   ¡

�صناعة الإ�صمنت   ¡

الأبواب والبوابات ال�صناعية   ¡

فعالية: معر�ض ال�صكك احلديدية يف ال�صرق الأو�صط،   ¡

دبي، الإمارات العربية املتحدة

أبريل
تغطية خا�صة: دبي  ¡

وتكييف  والتهوية  )التدفئة  والتربيد  التكييف  اأعمال   ¡

الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ¡

ال�صجاجيد واأغطية الأر�صيات   ¡

معدات التحميل )اللوادر(   ¡

يوليو
تغطية خا�صة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ¡

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ¡

التحكم يف الهواء والتهوية  ¡

بناء املطارات  ¡

اأعمال الدفان وا�صت�صالح الأرا�صي  ¡

احلديد ال�صلب  ¡

الت�صميم الداخلي   ¡

مظالت واأغ�صية ال�صد الإن�صائي   ¡

أغسطس
تغطية خا�صة: اأبوظبي   ¡

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ¡

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  ¡

الكابالت  ¡

تخطيط امل�صاحات اخل�صراء  ¡

اإدارة وت�صغيل و�صيانة املرافق  ¡

الأنابيب   ¡

سبتمبر
تغطية خا�صة: نيوم - مدينة امل�صتقبل   ¡

وحدات الت�صوية والر�صف  ¡

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�صاءات   ¡

تكنولوجيا اخلر�صانة   ¡

القواطع  ¡

توليد الطاقة )واملولدات(  ¡

املرافق الرتفيهية  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار، دبي، الإمارات العربية   ¡

املتحدة 

فعالية: معر�ض اخلليج للبناء، املنامة، مملكة البحرين    ¡

فعالية: معر�ض اإنرتيرز، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: املوؤمتر واملعر�ض العاملي للبنية التحتية، دبي،   ¡

الإمارات العربية املتحدة

مايو 
تغطية خا�صة: اململكة العربية ال�صعودية  ¡

مواد تك�صية املباين والواجهات  ¡

الأن�صجة والأغ�صية الأر�صية   ¡

امل�صخات وال�صمامات واأجهزة الكمربي�صورات  ¡

اخل�صب ال�صلب واخل�صب اللني واخل�صب الرقائقي  ¡

املباين اخل�صراء  ¡

املطابخ   ¡

ال�صاحنات  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار ال�صعودية، جدة، اململكة   ¡

العربية ال�صعودية 

يونيو
تغطية خا�صة: الكويت  ¡

التاآكل   ¡

اأعمال املحاجر  ¡

الرافعات ال�صوكية ومعدات املناولة    ¡

بناء ال�صكك احلديدية  ¡

الإنارة   ¡

الرخام واجلرانيت  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�صوير   ¡

والت�صالت 

فعالية: معر�ض ال�صرق الأو�صط للطاقة، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ¡

اأعمال احلفر والأنفاق  ¡

الزجاج واملعادن   ¡

منذجة معلومات البناء   ¡

اخلر�صانة م�صبقة ال�صب  ¡

تكنولوجيا املياه   ¡

اململكة  الريا�ض،  ال�صعودي،  البناء  معر�ض  فعالية:   ¡

العربية ال�صعودية

فعالية: معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�صة: الإمارات ال�صمالية   ¡

اخلربات ال�صينية يف قطاع البناء   ¡

الطاقة ال�صم�صية   ¡

وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�صانة  ¡

الفنادق والق�صور والفيالت الفخمة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

اأنظمة منع ت�صرب املياه   ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار يف الأفنيوز، البحرين  ¡

ديسمبر 
تغطية خا�صة: جدة  ¡

النقل ومناولة املواد  ¡

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ¡

احلمامات  ¡

حماية البيئة   ¡

الواجهات اخلارجية   ¡

املواد العازلة   ¡

البال�صتيك يف مواد البناء   ¡

اأنظمة اإدارة البناء   ¡

ال�صقالت وقوالب �صب اخلر�صانة  ¡

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة

الطباعة ثالثية الأبعاد   ¡

الذكاء ال�صطناعي   ¡

منذجة معلومات البناء  ¡

القرميد والطابوق  ¡

الرقمنة   ¡

معدات الهدم   ¡

معدات التثبيت  ¡

الثاث والتجهيزات   ¡

الزجاج  ¡

الهند�صة الأر�صية   ¡

املعدات اليدوية   ¡

اأجهزة القيا�ض   ¡

الت�صميم الداخلي  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

الإنارة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

تاأجري الوحدات ال�صناعية   ¡

اأدوات الطاقة   ¡

املباين اجلاهزة   ¡

التدريب  ¡

حماية الأ�صطح  ¡

ال�صقالت  ¡

املواد املانعة للت�صرب  ¡

املواد الال�صقة   ¡

املباين امل�صتدامة   ¡

تتناول املن�شة الإعالمية ملجلة اخلليج لالإن�شاء العديد من املو�شوعات اخلا�شة باأعمال الإن�شاءات ومواد البناء واخلدمات ال�شرورية ذات 

ال�شلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�شعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

دول العامل 

احفظ
التاريخ!

والتغليف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

25-28 يناير، الرياض، المملكة العربية السعودية  

معرض السكك الحديدية في الشرق األوسط، 10-11 مارس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض الخليج للعقار، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض إنتريرز، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، 22-24 أبريل، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الحجر واألسطح، 24-27 مايو، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، 24-27 مايو، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

إندكس، 31 مايو - 2 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

معرض الشرق األوسط للطاقة، 14-16 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

إندكس السعودية، ٧-٩ سبتمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية   ·

معرض الخمسة الكبار، 12-15 سبتمبر، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض ومنتدى الثورة الصناعية الرابعة في الشرق األوسط، 2-4 نوفمبر، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض البناء السعودي، 15-18 نوفمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض سعودي إلينكس، 15-18 نوفمبر، المملكة العربية السعودية   ·

سيتي سكيب جلوبال، نوفمبر*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات 
المتخصصة خالل ٢٠٢١                      

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�شميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�شلة التي 

تقام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�شاء التي يتم توزيعها يف: 

  ** جميع تواريخ الفعاليات عر�شة للتغيري

*�شيتم الإعالن عن التواريخ لحًقا

اإلحصائيات٪35
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�شعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 
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إكسبو 2020 دبي
اإلمــــــارات العــــــربية المـتـحــــــدة

التقرير الشهري لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ )١ أكتوبر ٢٠٢١( 
»حيث تلتقي الأعمال مع امل�صتقبل« يف قطاع البناء والإن�صاء

األبواب الخاصة 

التي  املقالت اخلا�صة  لـ جملة اخلليج لالإن�صاء تلقى دعًما من  التحريرية للمن�صة الإعالمية  املواد  اإن 

ُتن�صر يف كل من املجلة املطبوعة واملجلة الإلكرتونية. 
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تعد جملة اخلليج لالإن�صاء جملة جتارية خمت�شة بقطاع البناء والإن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية وغريها من دول اخلليج. �شدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�شناعة الإن�شاءات يف املنطقة، مبا ي�شهم بدوره يف تو�شيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�شة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �شدور الن�شخة الإجنليزية من٤٠ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�صاء يف تعزيز مكانتها واكت�شاب �شمعة مرموقة يف قطاع البناء 

والإن�شاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�شخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ش�شني يف جميع اأنحاء اخلليج وباقي دول العامل. 

كما تتوفر عرب �شبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�شافة اإىل الن�شرة الإ�شبوعية للمجلة 

مثل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التواجد  اإىل جانب  القطاع،  والفعاليات يف هذا  التطورات  باآخر  القراء  تعريف  ت�شاهم يف  التي 

في�شبوك وتويرت واإن�شتغرام.  

التي تهم املتخ�ش�شني يف �شناعة  وا�شعة من املجالت  الإعالمية تغطية �شاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�صاء عرب من�شتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�شميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�شركات  اأبواًبا متخ�ش�شة  والإن�شاء، وت�شم  البناء 

املو�شوعات ذات ال�شلة. 

ت�شم جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�شوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�شاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�س قطاعات ال�شناعة، ف�شال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�شاريع واملناق�شات. كما ت�شتمل اأي�شً

على تغطيات خا�شة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�شة عن اأهم امل�شاريع. 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             

نبذة عن القراء 
مقاولو الهند�شة املدنية   ·

املقاولون من الباطن   ·

ال�شت�شاريون   ·

املعماريون وامل�شاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�شغال العامة   ·

امل�شتــــوردون/مــوزعـــو املعـــدات واملاكيــنات   ·

ومواد البناء

متخ�ش�شون اآخرون يف قطاع الإن�شاء  ·

لالإن�صاء  اخلليج  جملة  قراء  عدد  يقدر 

 *13.000 بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب 

اململكة  من  غالبيتهم  �شهرًيا،  متميز  زائر 

وي�شهم  والإمارات.  ال�شعودية  العربية 

الأخبار  نقل  يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع 

اإىل  املعلنني  واأخبار  املنتجات  ومعلومات 

املهتمني  املتخ�ش�شني  من  اأو�شع  جمهور 

يف  والإن�شاء  البناء  �شناعة  يف  جاد  ب�شكل 

املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 5000 )شهرًيا( 

امل�شدر: حتليالت غوغل )غوغل اأنلتيك�س(
*

النسخة اإللكترونية     350٫000 زيارة للصفحة سنوًيا

4300

نشرة 
إسبوعية  
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اإلحصائيات
للمجلة اإللكترونية 
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء  202١ 

يناير
العربية  اململكة  من  ال�صرقية  املنطقة  خا�صة:  تغطية   ¡

ال�صعودية 

تغطية خا�صة: البحرين   ¡

الإن�صاءات ال�صناعية  ¡

الدهانات الواقية   ¡

الأبواب وال�صبابيك  ¡

الأمن وال�صالمة   ¡

حماية الأ�صطح  ¡

وال�صناعات  للبال�صتيك  ال�صعودي  املعر�ض  فعالية:  	¡

البرتوكيماوية واملعر�ض ال�صعودي للطباعة والتغليف، 

الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية  

فبراير
تغطية خا�صة: ُعمان   ¡

اأعمال احلديد املعماري  ¡

الأ�صقف والأر�صيات والقواطع  ¡

ال�صرياميك والأدوات ال�صحية   ¡

اخلدمات امليكانيكية والكهربائية والتمديدات ال�صحية  ¡

الطرق واجل�صور  ¡

مارس
تغطية خا�صة: الريا�ض )قطار الريا�ض(  ¡

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ¡

ال�صرف ال�صحي وامل�صارف  ¡

املعدات واملاكينات الثقيلة   ¡

احلفارات   ¡

الوقاية من احلريق  ¡

احلديد امل�صلح   ¡

�صناعة الإ�صمنت   ¡

الأبواب والبوابات ال�صناعية   ¡

فعالية: معر�ض ال�صكك احلديدية يف ال�صرق الأو�صط،   ¡

دبي، الإمارات العربية املتحدة

أبريل
تغطية خا�صة: دبي  ¡

وتكييف  والتهوية  )التدفئة  والتربيد  التكييف  اأعمال   ¡

الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ¡

ال�صجاجيد واأغطية الأر�صيات   ¡

معدات التحميل )اللوادر(   ¡

يوليو
تغطية خا�صة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ¡

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ¡

التحكم يف الهواء والتهوية  ¡

بناء املطارات  ¡

اأعمال الدفان وا�صت�صالح الأرا�صي  ¡

احلديد ال�صلب  ¡

الت�صميم الداخلي   ¡

مظالت واأغ�صية ال�صد الإن�صائي   ¡

أغسطس
تغطية خا�صة: اأبوظبي   ¡

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ¡

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  ¡

الكابالت  ¡

تخطيط امل�صاحات اخل�صراء  ¡

اإدارة وت�صغيل و�صيانة املرافق  ¡

الأنابيب   ¡

سبتمبر
تغطية خا�صة: نيوم - مدينة امل�صتقبل   ¡

وحدات الت�صوية والر�صف  ¡

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�صاءات   ¡

تكنولوجيا اخلر�صانة   ¡

القواطع  ¡

توليد الطاقة )واملولدات(  ¡

املرافق الرتفيهية  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار، دبي، الإمارات العربية   ¡

املتحدة 

فعالية: معر�ض اخلليج للبناء، املنامة، مملكة البحرين    ¡

فعالية: معر�ض اإنرتيرز، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: املوؤمتر واملعر�ض العاملي للبنية التحتية، دبي،   ¡

الإمارات العربية املتحدة

مايو 
تغطية خا�صة: اململكة العربية ال�صعودية  ¡

مواد تك�صية املباين والواجهات  ¡

الأن�صجة والأغ�صية الأر�صية   ¡

امل�صخات وال�صمامات واأجهزة الكمربي�صورات  ¡

اخل�صب ال�صلب واخل�صب اللني واخل�صب الرقائقي  ¡

املباين اخل�صراء  ¡

املطابخ   ¡

ال�صاحنات  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار ال�صعودية، جدة، اململكة   ¡

العربية ال�صعودية 

يونيو
تغطية خا�صة: الكويت  ¡

التاآكل   ¡

اأعمال املحاجر  ¡

الرافعات ال�صوكية ومعدات املناولة    ¡

بناء ال�صكك احلديدية  ¡

الإنارة   ¡

الرخام واجلرانيت  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�صوير   ¡

والت�صالت 

فعالية: معر�ض ال�صرق الأو�صط للطاقة، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ¡

اأعمال احلفر والأنفاق  ¡

الزجاج واملعادن   ¡

منذجة معلومات البناء   ¡

اخلر�صانة م�صبقة ال�صب  ¡

تكنولوجيا املياه   ¡

اململكة  الريا�ض،  ال�صعودي،  البناء  معر�ض  فعالية:   ¡

العربية ال�صعودية

فعالية: معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�صة: الإمارات ال�صمالية   ¡

اخلربات ال�صينية يف قطاع البناء   ¡

الطاقة ال�صم�صية   ¡

وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�صانة  ¡

الفنادق والق�صور والفيالت الفخمة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

اأنظمة منع ت�صرب املياه   ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار يف الأفنيوز، البحرين  ¡

ديسمبر 
تغطية خا�صة: جدة  ¡

النقل ومناولة املواد  ¡

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ¡

احلمامات  ¡

حماية البيئة   ¡

الواجهات اخلارجية   ¡

املواد العازلة   ¡

البال�صتيك يف مواد البناء   ¡

اأنظمة اإدارة البناء   ¡

ال�صقالت وقوالب �صب اخلر�صانة  ¡

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة

الطباعة ثالثية الأبعاد   ¡

الذكاء ال�صطناعي   ¡

منذجة معلومات البناء  ¡

القرميد والطابوق  ¡

الرقمنة   ¡

معدات الهدم   ¡

معدات التثبيت  ¡

الثاث والتجهيزات   ¡

الزجاج  ¡

الهند�صة الأر�صية   ¡

املعدات اليدوية   ¡

اأجهزة القيا�ض   ¡

الت�صميم الداخلي  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

الإنارة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

تاأجري الوحدات ال�صناعية   ¡

اأدوات الطاقة   ¡

املباين اجلاهزة   ¡

التدريب  ¡

حماية الأ�صطح  ¡

ال�صقالت  ¡

املواد املانعة للت�صرب  ¡

املواد الال�صقة   ¡

املباين امل�صتدامة   ¡

تتناول املن�شة الإعالمية ملجلة اخلليج لالإن�شاء العديد من املو�شوعات اخلا�شة باأعمال الإن�شاءات ومواد البناء واخلدمات ال�شرورية ذات 

ال�شلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�شعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

دول العامل 

احفظ
التاريخ!

والتغليف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

25-28 يناير، الرياض، المملكة العربية السعودية  

معرض السكك الحديدية في الشرق األوسط، 10-11 مارس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض الخليج للعقار، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض إنتريرز، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، 22-24 أبريل، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الحجر واألسطح، 24-27 مايو، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، 24-27 مايو، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

إندكس، 31 مايو - 2 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

معرض الشرق األوسط للطاقة، 14-16 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

إندكس السعودية، ٧-٩ سبتمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية   ·

معرض الخمسة الكبار، 12-15 سبتمبر، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض ومنتدى الثورة الصناعية الرابعة في الشرق األوسط، 2-4 نوفمبر، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض البناء السعودي، 15-18 نوفمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض سعودي إلينكس، 15-18 نوفمبر، المملكة العربية السعودية   ·

سيتي سكيب جلوبال، نوفمبر*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات 
المتخصصة خالل ٢٠٢١                      

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�شميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�شلة التي 

تقام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�شاء التي يتم توزيعها يف: 

  ** جميع تواريخ الفعاليات عر�شة للتغيري

*�شيتم الإعالن عن التواريخ لحًقا
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إكسبو 2020 دبي
اإلمــــــارات العــــــربية المـتـحــــــدة

التقرير الشهري لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ )١ أكتوبر ٢٠٢١( 
»حيث تلتقي الأعمال مع امل�صتقبل« يف قطاع البناء والإن�صاء

األبواب الخاصة 

التي  املقالت اخلا�صة  لـ جملة اخلليج لالإن�صاء تلقى دعًما من  التحريرية للمن�صة الإعالمية  املواد  اإن 

ُتن�صر يف كل من املجلة املطبوعة واملجلة الإلكرتونية. 
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تعد جملة اخلليج لالإن�صاء جملة جتارية خمت�شة بقطاع البناء والإن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية وغريها من دول اخلليج. �شدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�شناعة الإن�شاءات يف املنطقة، مبا ي�شهم بدوره يف تو�شيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�شة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �شدور الن�شخة الإجنليزية من٤٠ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�صاء يف تعزيز مكانتها واكت�شاب �شمعة مرموقة يف قطاع البناء 

والإن�شاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�شخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ش�شني يف جميع اأنحاء اخلليج وباقي دول العامل. 

كما تتوفر عرب �شبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�شافة اإىل الن�شرة الإ�شبوعية للمجلة 

مثل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التواجد  اإىل جانب  القطاع،  والفعاليات يف هذا  التطورات  باآخر  القراء  تعريف  ت�شاهم يف  التي 

في�شبوك وتويرت واإن�شتغرام.  

التي تهم املتخ�ش�شني يف �شناعة  وا�شعة من املجالت  الإعالمية تغطية �شاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�صاء عرب من�شتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�شميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�شركات  اأبواًبا متخ�ش�شة  والإن�شاء، وت�شم  البناء 

املو�شوعات ذات ال�شلة. 

ت�شم جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�شوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�شاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�س قطاعات ال�شناعة، ف�شال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�شاريع واملناق�شات. كما ت�شتمل اأي�شً

على تغطيات خا�شة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�شة عن اأهم امل�شاريع. 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             

نبذة عن القراء 
مقاولو الهند�شة املدنية   ·

املقاولون من الباطن   ·

ال�شت�شاريون   ·

املعماريون وامل�شاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�شغال العامة   ·

امل�شتــــوردون/مــوزعـــو املعـــدات واملاكيــنات   ·

ومواد البناء

متخ�ش�شون اآخرون يف قطاع الإن�شاء  ·

لالإن�صاء  اخلليج  جملة  قراء  عدد  يقدر 

 *13.000 بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب 

اململكة  من  غالبيتهم  �شهرًيا،  متميز  زائر 

وي�شهم  والإمارات.  ال�شعودية  العربية 

الأخبار  نقل  يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع 

اإىل  املعلنني  واأخبار  املنتجات  ومعلومات 

املهتمني  املتخ�ش�شني  من  اأو�شع  جمهور 

يف  والإن�شاء  البناء  �شناعة  يف  جاد  ب�شكل 

املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 5000 )شهرًيا( 

امل�شدر: حتليالت غوغل )غوغل اأنلتيك�س(
*

النسخة اإللكترونية     350٫000 زيارة للصفحة سنوًيا

4300
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء  202١ 

يناير
العربية  اململكة  من  ال�صرقية  املنطقة  خا�صة:  تغطية   ¡

ال�صعودية 

تغطية خا�صة: البحرين   ¡

الإن�صاءات ال�صناعية  ¡

الدهانات الواقية   ¡

الأبواب وال�صبابيك  ¡

الأمن وال�صالمة   ¡

حماية الأ�صطح  ¡

وال�صناعات  للبال�صتيك  ال�صعودي  املعر�ض  فعالية:  	¡

البرتوكيماوية واملعر�ض ال�صعودي للطباعة والتغليف، 

الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية  

فبراير
تغطية خا�صة: ُعمان   ¡

اأعمال احلديد املعماري  ¡

الأ�صقف والأر�صيات والقواطع  ¡

ال�صرياميك والأدوات ال�صحية   ¡

اخلدمات امليكانيكية والكهربائية والتمديدات ال�صحية  ¡

الطرق واجل�صور  ¡

مارس
تغطية خا�صة: الريا�ض )قطار الريا�ض(  ¡

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ¡

ال�صرف ال�صحي وامل�صارف  ¡

املعدات واملاكينات الثقيلة   ¡

احلفارات   ¡

الوقاية من احلريق  ¡

احلديد امل�صلح   ¡

�صناعة الإ�صمنت   ¡

الأبواب والبوابات ال�صناعية   ¡

فعالية: معر�ض ال�صكك احلديدية يف ال�صرق الأو�صط،   ¡

دبي، الإمارات العربية املتحدة

أبريل
تغطية خا�صة: دبي  ¡

وتكييف  والتهوية  )التدفئة  والتربيد  التكييف  اأعمال   ¡

الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ¡

ال�صجاجيد واأغطية الأر�صيات   ¡

معدات التحميل )اللوادر(   ¡

يوليو
تغطية خا�صة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ¡

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ¡

التحكم يف الهواء والتهوية  ¡

بناء املطارات  ¡

اأعمال الدفان وا�صت�صالح الأرا�صي  ¡

احلديد ال�صلب  ¡

الت�صميم الداخلي   ¡

مظالت واأغ�صية ال�صد الإن�صائي   ¡

أغسطس
تغطية خا�صة: اأبوظبي   ¡

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ¡

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  ¡

الكابالت  ¡

تخطيط امل�صاحات اخل�صراء  ¡

اإدارة وت�صغيل و�صيانة املرافق  ¡

الأنابيب   ¡

سبتمبر
تغطية خا�صة: نيوم - مدينة امل�صتقبل   ¡

وحدات الت�صوية والر�صف  ¡

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�صاءات   ¡

تكنولوجيا اخلر�صانة   ¡

القواطع  ¡

توليد الطاقة )واملولدات(  ¡

املرافق الرتفيهية  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار، دبي، الإمارات العربية   ¡

املتحدة 

فعالية: معر�ض اخلليج للبناء، املنامة، مملكة البحرين    ¡

فعالية: معر�ض اإنرتيرز، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار، املنامة، مملكة البحرين  ¡

فعالية: املوؤمتر واملعر�ض العاملي للبنية التحتية، دبي،   ¡

الإمارات العربية املتحدة

مايو 
تغطية خا�صة: اململكة العربية ال�صعودية  ¡

مواد تك�صية املباين والواجهات  ¡

الأن�صجة والأغ�صية الأر�صية   ¡

امل�صخات وال�صمامات واأجهزة الكمربي�صورات  ¡

اخل�صب ال�صلب واخل�صب اللني واخل�صب الرقائقي  ¡

املباين اخل�صراء  ¡

املطابخ   ¡

ال�صاحنات  ¡

فعالية: معر�ض اخلم�صة الكبار ال�صعودية، جدة، اململكة   ¡

العربية ال�صعودية 

يونيو
تغطية خا�صة: الكويت  ¡

التاآكل   ¡

اأعمال املحاجر  ¡

الرافعات ال�صوكية ومعدات املناولة    ¡

بناء ال�صكك احلديدية  ¡

الإنارة   ¡

الرخام واجلرانيت  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�صوير   ¡

والت�صالت 

فعالية: معر�ض ال�صرق الأو�صط للطاقة، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ¡

اأعمال احلفر والأنفاق  ¡

الزجاج واملعادن   ¡

منذجة معلومات البناء   ¡

اخلر�صانة م�صبقة ال�صب  ¡

تكنولوجيا املياه   ¡

اململكة  الريا�ض،  ال�صعودي،  البناء  معر�ض  فعالية:   ¡

العربية ال�صعودية

فعالية: معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال، دبي، الإمارات   ¡

العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�صة: الإمارات ال�صمالية   ¡

اخلربات ال�صينية يف قطاع البناء   ¡

الطاقة ال�صم�صية   ¡

وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�صانة  ¡

الفنادق والق�صور والفيالت الفخمة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

اأنظمة منع ت�صرب املياه   ¡

فعالية: معر�ض اخلليج للعقار يف الأفنيوز، البحرين  ¡

ديسمبر 
تغطية خا�صة: جدة  ¡

النقل ومناولة املواد  ¡

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ¡

احلمامات  ¡

حماية البيئة   ¡

الواجهات اخلارجية   ¡

املواد العازلة   ¡

البال�صتيك يف مواد البناء   ¡

اأنظمة اإدارة البناء   ¡

ال�صقالت وقوالب �صب اخلر�صانة  ¡

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة

الطباعة ثالثية الأبعاد   ¡

الذكاء ال�صطناعي   ¡

منذجة معلومات البناء  ¡

القرميد والطابوق  ¡

الرقمنة   ¡

معدات الهدم   ¡

معدات التثبيت  ¡

الثاث والتجهيزات   ¡

الزجاج  ¡

الهند�صة الأر�صية   ¡

املعدات اليدوية   ¡

اأجهزة القيا�ض   ¡

الت�صميم الداخلي  ¡

امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية   ¡

الإنارة   ¡

الدهانات والطالء اخلارجي  ¡

تاأجري الوحدات ال�صناعية   ¡

اأدوات الطاقة   ¡

املباين اجلاهزة   ¡

التدريب  ¡

حماية الأ�صطح  ¡

ال�صقالت  ¡

املواد املانعة للت�صرب  ¡

املواد الال�صقة   ¡

املباين امل�صتدامة   ¡

تتناول املن�شة الإعالمية ملجلة اخلليج لالإن�شاء العديد من املو�شوعات اخلا�شة باأعمال الإن�شاءات ومواد البناء واخلدمات ال�شرورية ذات 

ال�شلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�شعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

دول العامل 

احفظ
التاريخ!

والتغليف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

25-28 يناير، الرياض، المملكة العربية السعودية  

معرض السكك الحديدية في الشرق األوسط، 10-11 مارس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض الخليج للعقار، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض إنتريرز، 6-8 أبريل، المنامة، مملكة البحرين  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، 22-24 أبريل، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الحجر واألسطح، 24-27 مايو، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، 24-27 مايو، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

إندكس، 31 مايو - 2 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

معرض الشرق األوسط للطاقة، 14-16 يونيو، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ·

إندكس السعودية، ٧-٩ سبتمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية   ·

معرض الخمسة الكبار، 12-15 سبتمبر، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض ومنتدى الثورة الصناعية الرابعة في الشرق األوسط، 2-4 نوفمبر، المنامة، مملكة البحرين  ·

معرض البناء السعودي، 15-18 نوفمبر، الرياض، المملكة العربية السعودية  ·

معرض سعودي إلينكس، 15-18 نوفمبر، المملكة العربية السعودية   ·

سيتي سكيب جلوبال، نوفمبر*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات 
المتخصصة خالل ٢٠٢١                      

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�شميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�شلة التي 

تقام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�شاء التي يتم توزيعها يف: 

  ** جميع تواريخ الفعاليات عر�شة للتغيري

*�شيتم الإعالن عن التواريخ لحًقا
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إكسبو 2020 دبي
اإلمــــــارات العــــــربية المـتـحــــــدة

التقرير الشهري لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ )١ أكتوبر ٢٠٢١( 
»حيث تلتقي الأعمال مع امل�صتقبل« يف قطاع البناء والإن�صاء

األبواب الخاصة 

التي  املقالت اخلا�صة  لـ جملة اخلليج لالإن�صاء تلقى دعًما من  التحريرية للمن�صة الإعالمية  املواد  اإن 

ُتن�صر يف كل من املجلة املطبوعة واملجلة الإلكرتونية. 
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منتجات الموقع اإللكتروني وأسعارها 

منتجات النشرة اإلسبوعية اإللكترونية 
وأسعارها 

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�شعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ 

 فاك�س: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�س 11311

المملكة العربية ال�شعودية

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �شركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9149 1729 973+

فاك�س: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�صفحة داخلية

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

�صفحتان متقابلتان

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�صف �صفحة )راأ�صي(

185مم  * 120 مم

ن�صف �صفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�صف �صفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �شعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �شفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�شف �شفحة 

ن�شبة الخ�شومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�شم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�شم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�شم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

*جميع الأ�شعار ل ت�شمل �شريبة القيمة الم�شافة.  

**اإ�شافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�شخة يتم تو�شيلها اإلى �شركتك مجاًنا.

عمولة الوكالة:    ٪15 

تاريخ ت�شليم الإعالن/ المقالة: ي�شل اإلى مكتب النا�شر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�شر

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �صيغة اأدوبي اكروبات PDF عالي النقاء، و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى Outline على اأن تكون جميع 

المعلومات في الملف خارج عالمات القطع. 

٨ ٫ ٩١٠

٨٦ ٫ ٠٠ ٠
٥٤ ٫ ٤٧ ٧

تعّرف على ما يمكن أن تقدمه لك 
المنصة اإلعالمية لمجلة الخليج 

لإلنشاء كل شهر! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول
المنتجات عبر اإلنترنت 

اتبعنا على:

دينار بحريني املدة   دولر اأمريكي   

125  335 باقة التوا�صل الجتماعي  اأ�صبوع 

 بو�شت واحد على في�شبوك+تويرت+ اإن�شتغرام كل اأ�شبوع

)اإ�شافة اإىل ن�شر مقالة اإخبارية واحدة على الإنرتنت اإذا كان احلجز ملدة 3 اأ�شابيع اأو اأكرث )ب�شرط املوافقة على املقالة(

450  1100 اأ�صبوعان  فيديو ترويجي على الإنرتنت  

ُيعر�س على ال�شفحة الرئي�شية مع الرتويج عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي والت�شويق الإلكرتوين والحتفاظ به يف الأر�شيف ملدة 12 �شهًرا على �شفحة الفيديوهات

650   1700 التطورات التقنية )مقالت تقنية( �صهرًيا )مقالن(  

حمتوى تقني عن املنتجات واخلدمات. ترويج يف الن�شرة الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 

تتيح هذه ال�شفحة لل�شركات ن�شر حتى مقالتني �شهرًيا. الحتفاظ بها حتت ق�شم التطورات التقنية ملدة 12 �شهًرا

1000   2700 حمالت ت�صويقية عرب الربيد الإلكرتوين  

لكل حملة بالربيد الإلكرتوين. احلملة عبارة عن بريد اإلكرتوين واحد ُير�شل اإىل قاعدة البيانات املختارة

gulfconstructionmagazine_ar@GC_Arabic Gulf Construction - Arabic

الإعالنات املنبثقة 

x 1024 768 بيك�سل 

1600 دولر اأمريكي، 600 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

طرف ال�سفحة )موقع ح�سري(

x 800 600 بيك�سل 

1060 دولر اأمريكي، 400 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

ليدربورد )ال�سفحة الرئي�سية(

x 728 90 بيك�سل 

762 دولر اأمريكي، 287 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد قابل للتمدد 

)اأ�سبوع واحد( 

960 دولر اأمريكي، 362 د.ب

ليدربورد )�سفحات داخلية( 

x 728 90 بيك�سل 

900 دولر اأمريكي، 340 د.ب )اأ�شبوع واحد(

اإعالن م�ستطيل 

x 300 250 بيك�سل 

665 دولر اأمريكي، 250 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية راأ�سية 

x 160 600 بيك�سل 

795 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية

x 220 550 بيك�سل 

530 دولر اأمريكي، 200 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية قيا�سية  

x 468 60 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل-اأعلى ال�سفحة 

800 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 220 550 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب  )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل -اأ�سفل ال�سفحة

600 دولر اأمريكي، 227 د.ب )اأ�شبوع واحد(
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قاعدة بيانات
متخصصة

٤٣٠٠

نشرة 
إسبوعية  

gulfconstructiononline.com

Website Products & Pricing

ElEctronic MEdia PlatforM

728 x 90 pxl  
US$ 762,  BD 287 per week

Leaderboard (Home Page)

728 x 90 pxl 
US$ 900,  BD 340 per week

Leaderboard (Inside Pages)

US$ 960,  BD 362 per week

Expandable Leaderboard

800 x 600 pxl  
US$ 1,060,  BD 400 per week

Page Peel (Exclusive Position)

300 x 250 pxl   
US$ 665,  BD 250 per week

MPU/MREC

160 x 600 pxl  
US$ 795,  BD 300 per week

Skyscraper

468 x 60 pxl   
US$ 465,  BD 175 per week

Standard Banner

220 x 550 pxl   
US$ 530,  BD 200 per week

Space Banner

Gulf Construction’s online readership is an 
average 16,000** unique visitors per month, 
600,000 page views per year, with over  
40% international readers and the rest from the 
GCC region. The magazine’s online presence takes 
news, product information and our advertisers’ 
messages to a wider audience of trade 
professionals, all of whom have a serious interest 
in the region’s building and construction industry. 

France - 21%

UAE - 20%

United States - 10%

India - 7%

Saudi Arabia - 5%

United Kingdom - 4%

Norway - 3%

Bahrain - 3%

Qatar - 2.5%

Germany - 2%

Rest of the World - 22.5%

Online
Demographics

by
Country

21%

20%

10%7%
5%

4%
3%

3%
2.5%
2%

22.5%

* Minimum booking period is two weeks
** Source: Google Analytics

1024 x 768 pxl  
US$ 1,600,  BD 600 per week

Pop-Up
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منتجات الموقع اإللكتروني وأسعارها 

منتجات النشرة اإلسبوعية اإللكترونية 
وأسعارها 

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�شعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ 

 فاك�س: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�س 11311

المملكة العربية ال�شعودية

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �شركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9149 1729 973+

فاك�س: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�صفحة داخلية

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

�صفحتان متقابلتان

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�صف �صفحة )راأ�صي(

185مم  * 120 مم

ن�صف �صفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�صف �صفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �شعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �شفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�شف �شفحة 

ن�شبة الخ�شومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�شم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�شم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�شم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

*جميع الأ�شعار ل ت�شمل �شريبة القيمة الم�شافة.  

**اإ�شافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�شخة يتم تو�شيلها اإلى �شركتك مجاًنا.

عمولة الوكالة:    ٪15 

تاريخ ت�شليم الإعالن/ المقالة: ي�شل اإلى مكتب النا�شر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�شر

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �صيغة اأدوبي اكروبات PDF عالي النقاء، و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى Outline على اأن تكون جميع 

المعلومات في الملف خارج عالمات القطع. 
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تعّرف على ما يمكن أن تقدمه لك 
المنصة اإلعالمية لمجلة الخليج 

لإلنشاء كل شهر! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول
المنتجات عبر اإلنترنت 

اتبعنا على:

دينار بحريني املدة   دولر اأمريكي   

125  335 باقة التوا�صل الجتماعي  اأ�صبوع 

 بو�شت واحد على في�شبوك+تويرت+ اإن�شتغرام كل اأ�شبوع

)اإ�شافة اإىل ن�شر مقالة اإخبارية واحدة على الإنرتنت اإذا كان احلجز ملدة 3 اأ�شابيع اأو اأكرث )ب�شرط املوافقة على املقالة(

450  1100 اأ�صبوعان  فيديو ترويجي على الإنرتنت  

ُيعر�س على ال�شفحة الرئي�شية مع الرتويج عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي والت�شويق الإلكرتوين والحتفاظ به يف الأر�شيف ملدة 12 �شهًرا على �شفحة الفيديوهات

650   1700 التطورات التقنية )مقالت تقنية( �صهرًيا )مقالن(  

حمتوى تقني عن املنتجات واخلدمات. ترويج يف الن�شرة الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 

تتيح هذه ال�شفحة لل�شركات ن�شر حتى مقالتني �شهرًيا. الحتفاظ بها حتت ق�شم التطورات التقنية ملدة 12 �شهًرا

1000   2700 حمالت ت�صويقية عرب الربيد الإلكرتوين  

لكل حملة بالربيد الإلكرتوين. احلملة عبارة عن بريد اإلكرتوين واحد ُير�شل اإىل قاعدة البيانات املختارة
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الإعالنات املنبثقة 

x 1024 768 بيك�سل 

1600 دولر اأمريكي، 600 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

طرف ال�سفحة )موقع ح�سري(

x 800 600 بيك�سل 

1060 دولر اأمريكي، 400 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

ليدربورد )ال�سفحة الرئي�سية(

x 728 90 بيك�سل 

762 دولر اأمريكي، 287 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد قابل للتمدد 

)اأ�سبوع واحد( 

960 دولر اأمريكي، 362 د.ب

ليدربورد )�سفحات داخلية( 

x 728 90 بيك�سل 

900 دولر اأمريكي، 340 د.ب )اأ�شبوع واحد(

اإعالن م�ستطيل 

x 300 250 بيك�سل 

665 دولر اأمريكي، 250 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية راأ�سية 

x 160 600 بيك�سل 

795 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية

x 220 550 بيك�سل 

530 دولر اأمريكي، 200 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية قيا�سية  

x 468 60 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل-اأعلى ال�سفحة 

800 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 220 550 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب  )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل -اأ�سفل ال�سفحة

600 دولر اأمريكي، 227 د.ب )اأ�شبوع واحد(
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gulfconstructiononline.com

Website Products & Pricing

ElEctronic MEdia PlatforM

728 x 90 pxl  
US$ 762,  BD 287 per week

Leaderboard (Home Page)

728 x 90 pxl 
US$ 900,  BD 340 per week

Leaderboard (Inside Pages)

US$ 960,  BD 362 per week

Expandable Leaderboard

800 x 600 pxl  
US$ 1,060,  BD 400 per week

Page Peel (Exclusive Position)

300 x 250 pxl   
US$ 665,  BD 250 per week

MPU/MREC

160 x 600 pxl  
US$ 795,  BD 300 per week

Skyscraper

468 x 60 pxl   
US$ 465,  BD 175 per week

Standard Banner

220 x 550 pxl   
US$ 530,  BD 200 per week

Space Banner

Gulf Construction’s online readership is an 
average 16,000** unique visitors per month, 
600,000 page views per year, with over  
40% international readers and the rest from the 
GCC region. The magazine’s online presence takes 
news, product information and our advertisers’ 
messages to a wider audience of trade 
professionals, all of whom have a serious interest 
in the region’s building and construction industry. 

France - 21%

UAE - 20%

United States - 10%

India - 7%

Saudi Arabia - 5%

United Kingdom - 4%

Norway - 3%

Bahrain - 3%

Qatar - 2.5%

Germany - 2%

Rest of the World - 22.5%

Online
Demographics

by
Country

21%

20%

10%7%
5%

4%
3%

3%
2.5%
2%

22.5%

* Minimum booking period is two weeks
** Source: Google Analytics

1024 x 768 pxl  
US$ 1,600,  BD 600 per week

Pop-Up
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منتجات الموقع اإللكتروني وأسعارها 

منتجات النشرة اإلسبوعية اإللكترونية 
وأسعارها 

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�شعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ 

 فاك�س: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�شركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�س 11311

المملكة العربية ال�شعودية

جوال:  4257 947 54 966+   

فاك�س: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �شركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9149 1729 973+

فاك�س: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�صفحة داخلية

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

�صفحتان متقابلتان

يرجى ال�شماح بفائ�س 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�صف �صفحة )راأ�صي(

185مم  * 120 مم

ن�صف �صفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�صف �صفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �شعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �شفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�شف �شفحة 

ن�شبة الخ�شومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�شم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�شم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�شم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �شفحات نبذة عن ال�شركة ** 

*جميع الأ�شعار ل ت�شمل �شريبة القيمة الم�شافة.  

**اإ�شافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�شخة يتم تو�شيلها اإلى �شركتك مجاًنا.

عمولة الوكالة:    ٪15 

تاريخ ت�شليم الإعالن/ المقالة: ي�شل اإلى مكتب النا�شر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�شر

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �صيغة اأدوبي اكروبات PDF عالي النقاء، و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى Outline على اأن تكون جميع 

المعلومات في الملف خارج عالمات القطع. 

٨ ٫ ٩١٠

٨٦ ٫ ٠٠ ٠
٥٤ ٫ ٤٧ ٧

تعّرف على ما يمكن أن تقدمه لك 
المنصة اإلعالمية لمجلة الخليج 

لإلنشاء كل شهر! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول
المنتجات عبر اإلنترنت 

اتبعنا على:

دينار بحريني املدة   دولر اأمريكي   

125  335 باقة التوا�صل الجتماعي  اأ�صبوع 

 بو�شت واحد على في�شبوك+تويرت+ اإن�شتغرام كل اأ�شبوع

)اإ�شافة اإىل ن�شر مقالة اإخبارية واحدة على الإنرتنت اإذا كان احلجز ملدة 3 اأ�شابيع اأو اأكرث )ب�شرط املوافقة على املقالة(

450  1100 اأ�صبوعان  فيديو ترويجي على الإنرتنت  

ُيعر�س على ال�شفحة الرئي�شية مع الرتويج عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي والت�شويق الإلكرتوين والحتفاظ به يف الأر�شيف ملدة 12 �شهًرا على �شفحة الفيديوهات

650   1700 التطورات التقنية )مقالت تقنية( �صهرًيا )مقالن(  

حمتوى تقني عن املنتجات واخلدمات. ترويج يف الن�شرة الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 

تتيح هذه ال�شفحة لل�شركات ن�شر حتى مقالتني �شهرًيا. الحتفاظ بها حتت ق�شم التطورات التقنية ملدة 12 �شهًرا

1000   2700 حمالت ت�صويقية عرب الربيد الإلكرتوين  

لكل حملة بالربيد الإلكرتوين. احلملة عبارة عن بريد اإلكرتوين واحد ُير�شل اإىل قاعدة البيانات املختارة

gulfconstructionmagazine_ar@GC_Arabic Gulf Construction - Arabic

الإعالنات املنبثقة 

x 1024 768 بيك�سل 

1600 دولر اأمريكي، 600 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

طرف ال�سفحة )موقع ح�سري(

x 800 600 بيك�سل 

1060 دولر اأمريكي، 400 د.ب )اأ�شبوع واحد( 

ليدربورد )ال�سفحة الرئي�سية(

x 728 90 بيك�سل 

762 دولر اأمريكي، 287 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد قابل للتمدد 

)اأ�سبوع واحد( 

960 دولر اأمريكي، 362 د.ب

ليدربورد )�سفحات داخلية( 

x 728 90 بيك�سل 

900 دولر اأمريكي، 340 د.ب )اأ�شبوع واحد(

اإعالن م�ستطيل 

x 300 250 بيك�سل 

665 دولر اأمريكي، 250 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية راأ�سية 

x 160 600 بيك�سل 

795 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية

x 220 550 بيك�سل 

530 دولر اأمريكي، 200 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية قيا�سية  

x 468 60 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل-اأعلى ال�سفحة 

800 دولر اأمريكي، 300 د.ب )اأ�شبوع واحد(

لفتة اإعالنية م�ساحية يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 220 550 بيك�سل 

465 دولر اأمريكي، 175 د.ب  )اأ�شبوع واحد(

ليدربورد يف الن�سرة الإ�سبوعية 

x 728 90 بيك�سل -اأ�سفل ال�سفحة

600 دولر اأمريكي، 227 د.ب )اأ�شبوع واحد(
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gulfconstructiononline.com

Website Products & Pricing

ElEctronic MEdia PlatforM

728 x 90 pxl  
US$ 762,  BD 287 per week

Leaderboard (Home Page)

728 x 90 pxl 
US$ 900,  BD 340 per week

Leaderboard (Inside Pages)

US$ 960,  BD 362 per week

Expandable Leaderboard

800 x 600 pxl  
US$ 1,060,  BD 400 per week

Page Peel (Exclusive Position)

300 x 250 pxl   
US$ 665,  BD 250 per week

MPU/MREC

160 x 600 pxl  
US$ 795,  BD 300 per week

Skyscraper

468 x 60 pxl   
US$ 465,  BD 175 per week

Standard Banner

220 x 550 pxl   
US$ 530,  BD 200 per week

Space Banner

Gulf Construction’s online readership is an 
average 16,000** unique visitors per month, 
600,000 page views per year, with over  
40% international readers and the rest from the 
GCC region. The magazine’s online presence takes 
news, product information and our advertisers’ 
messages to a wider audience of trade 
professionals, all of whom have a serious interest 
in the region’s building and construction industry. 

France - 21%

UAE - 20%

United States - 10%

India - 7%

Saudi Arabia - 5%

United Kingdom - 4%

Norway - 3%

Bahrain - 3%

Qatar - 2.5%

Germany - 2%

Rest of the World - 22.5%

Online
Demographics

by
Country

21%

20%

10%7%
5%

4%
3%

3%
2.5%
2%

22.5%

* Minimum booking period is two weeks
** Source: Google Analytics

1024 x 768 pxl  
US$ 1,600,  BD 600 per week

Pop-Up




