
Kenya’s International Exhibition

3 - 5 March 2021
Sarit Expo Centre, Nairobi, Kenya

KENYA

معــرض كينـيـا الدولى



Kenya’s International Exhibition

01www.kenya5p.com

KENYA

معلومات اقتصادية عن كينيا  ... 
 KENYA5P الدولة المضيفة لمعرض

KENYA ...
The Hosting Country At a Glance

Kenya's  overall Industrial output 
is set to increase by 15% 
annually

Economic  estimates confirmed 
that Kenya has the 69th largest 
economy in the world

The Kenya Vision 2030 aims to transform 
Kenya into a newly industrializing, 
middle-income country providing a high 
quality of life to all its citizens by 2030

  Kenya has the potential to be one of Africa’s 
success stories from its growing youthful 
population, a dynamic private sector, highly 
skilled workforce, improved infrastructure, a 
new constitution, and its pivotal role in East Africa.

Kenya is ranked as the fourth 
largest economy in sub-Saharan 
Africa,

 Kenya is a member to several trade 
arrangements including: the Africa Growth 
and Opportunity Act (AGOA) and the 
World Trade Organisation (WTO)

تمتلك كينيا القدرة على أن تكون أفضل االقتصادات 
الناجحه في أفريقيا مدعومة بتزايد عدد السكان في 
عمر  الشباب ، وقطاع خاص قوي ، وقوة عاملة ذات 
مهارات عالية ، وبنية تحتية على اعلى مستوى ودور 

محوري في منطقة شرق أفريقيا.

من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج 
المحلي  بدولة كينيا إلى ٪6.1 في 2019 

و ٪6.4 في 2020 على التوالي

تصنف دولة كينيا كرابع اقوى اقتصاد على 
مستوى القارة االفريقية.

تتمتع كينيا بعضويتها  في منظمة التجارة العالمية كما 
تتمتع المنتجات المصنعة محليًا في كينيا أيضًا بميزات 

تفضيلية كبرى تتيح لها النفاذ إلى اسواق الواليات المتحدة 
األمريكية كمنتجات معفاة من الجمارك من خالل اتفاقيات

 إقتصادية عديدة منها 
The African Growth and Opportunities Act (AGOA)     

من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي ااالجمالي  
في كينيا بنسبة ٪15 سنوًيا خالل العقد القادم 

أكدت التقديرات االقتصادية أن كينيا تحتل المرتبة 
رقم 69 في الئحة أكبر اقتصادات العالم

تهدف رؤية عام 2030 إلى تحويل كينيا إلى 
دولة صناعية متقدمة توفر حياة متطورة 

لجميع مواطنيها بحلول عام 2030.

  GDP growth should  raise to 6.1% in 2019 
and 6.4% in 2020 respectively dependent on 
completion of ongoing infrastructure projects, 
resolution of slow credit growth, strengthening 
   of the global economy and tourism.
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Total printing and advertising revenues in 
Kenya reached US$ one billion in 2016,  
peaking at US$ three billion in 2021.

كينيـــــا
       ..... القوة الصناعية الكبرى القادمة بقوة في افريقيا

KENYA
 ……. Africa’s Forthcoming Industrial Powerhouse

بلغت إجمالي إيرادات سوق الطباعة واإلعالن في كينيا مليار 
دوالر أمريكي في عام 2016 ، ومن المتوقع أن يصل حجم 

السوق إلى ثالثة مليارات دوالر في عام 2021.

Plastic products consumption in Kenya 
set to increase 60% by 2021

من المتوقع أن يرتفع معدل استهالك منتجات البالستيك 
في كينيا بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠٢١.

Imports of plastic machinery in Kenya have risen 
up by 14% annually within the past 5 years; with 
solid forecasts confirming that such figures will 
double within the coming 5 years

زادت وارادات كينيا من ماكينات ومعدات صناعة البالستيك 
بما يصل الى ١٤٪ وسط توقعات بأن تتضاعف تلك الزيادة 

مرتين على األقل خالل السنوات الخمس القادمة

Demand on Plastic Products in Kenya has been 
mounting at an average rate of 
10-20% per annum

من المتوقع أن ينمو سوق الماكينات والمواد الخام 
المستخدمة في صناعات التعبئة والتغليف بكينيا بمعدل نمو 

تراكمي سنوي يصل الى ١٤٪

Fueling multiple industries; the worthwhile 
investing in petrochemicals and chemicals 
sector in Kenya is upward at a growth rate 
attainment of 12% annually

يتصاعد الطلب على منتجات البالستيك في كينيا بمعدل 
١٠-٢٠ ٪ سنويا

Consumption of petrochemicals and chemical 
products in Kenya is expected to grow at  14% 
annually  

يصل النمو في قطاع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية 
بكينيا إلى ١٢٪ سنويًا مرتكزًا على تنوع األنشطة الصناعية 

التي هي بحاجة مستمرة إلى اإلمداد بالمنتجات 
البتروكيماوية والكيماوية لتحسين كفاءة اإلنتاج

The paaper market in Kenya  is expected to 
increase at a compound yearly growth rate close 
to 10%. due to the increase in media acivities

من المتوقع أن ينمو استهالك البتروكيماويات والمنتجات 
الكيماوية في كينيا  بنسبة ١٤ ٪ سنويًا 

The machinery and raw materials used in the 
packaging and packaging industries in Kenya is 
expected to grow at an annual growth rate of 
14%

من المتوقع ان ينمو سوقالورقفي كينيا  بنحو١٠٪ سنويًا 
على خلفية الزيادة الكبيرة في انشطة الدعاية واالعالن

Consumption of packaging products in Kenya is 
expected to  elevate  at  13% annually  

من المتوقع ان ترتفع معدالت استهالك منتجات التعبئة 
والتغليف في كينيا  بنحو ١٣٪ سنويا

The Kenyan government top priority  is to acquire 
the most advanced technologies , materials and 
products as a one and only decisive factor to 
further stimulate  the industry’s competitiveness

تعتمد االحكومة الكينية استراتيجية واضحة المعالم لجلب 
واستيراد التكنولوجيا والتقنيات األكثر حداثة بشكل 

مكثف باعتبارها عامًال حاسمًا لزيادة القدرة التنافسية 
للناتج الصناعي

Kenya’s International Exhibition
KENYA
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معرض KENYA 5P.... حدث دولي هام يصنع الفرص التصديرية 

Kenya 5P ….. Setting the Foundation for Export Opportunities  

يتمتع معرض KENYA 5P بخصائص شاملة تجعل منه حدثا تجاريا وصناعيا ذو أهمية  استثنائية ، ويتيح المعرض فرصًا ال متناهية للتبادل 
للسوق  الورقية  والصناعات  والتغليف  والتعبئة  والطباعة  والبتروكيماويات  البالستيك  مجاالت  فى  الصناعية  التكنولوجيا  وانتقال  التجاري 

الكينية الواعدة وكذا أسواق القارة األفريقية بأسرها.

KENYA 5P هومعرض صناعي متعدد المجاالت يشمل 5 قطاعات صناعية كبرى، ويقدم المعرض احدث التكنولوجيا والمنتجات والخدمات 
والتطبيقات الصناعية من خالل تواجد مجموعة من الشركات العالمية الكبرى في مجاالت صناعات البالستيك والبتروكيماويات والطباعة 
والتعبئة والتغليف والصناعات الورقية والتى تهدف الى تقديم احدث الحلول التقنية والصناعية السواق كينيا والدول االفريقية المجاورة.

يغطي معرض KENYA 5P  النطاق الكامل لألنشطة والعمليات االنتاجية الصناعية؛ ممهدًا الطريق أمام الشركات العالمية  الكبرى العاملة 
المناطق  من  واحدة  في  والمستقبلية   المتاحة  التجارية  الفرص  الستغالل  والموردين  المنتجين  وكذلك  الصناعية  التكنولوجيا  مجال  في 

التجارية األكثر جاذبية لالعمال في العالم.

KENYA 5P  يمثل موقع االعمال التجاري والصناعي األكثر فعالية على مستوى القارة االفريقية حيث يوفر فرصُا استثنائية لتعزيز وزيادة 
والطباعة  والبتروكيماويات  البالستيك  صناعات  مجال  في  الدولية  و  واإلقليمية  المحلية  المستويات  عموم  على  التجارية  التعامالت  حجم 

والتغليف واألوراق ؛ من خالل تسليط الضوء على كافة التفاصيل الدقيقة للتقنيات والحلول واالبتكارات الصناعية الحديثة .

يعمل معرض KENYA 5Pفي اطار محدد المعالم لتيسير عملية انتقال التكنولوجيا  الصناعية عالية التقنية من خالل نطاق تنافسي موسع 
، ويحظى المعرض بتغطية إعالمية كبيرة تجعل منه "الحدث الذي يجب التواجد به" لجميع الشركات العاملة في مجاالت صناعات البالستيك 

والبتروكيماويات والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الورقية.

يعمل معرض KENYA5P على تلبية االحتياجات االساسية لتحقيق التطور الصناعي المنشود لدولة كينيا والقارة االفريقية باسرها متميزًا 
بقدرة مطلقة على اجتذاب االالف من المصنعين والزائرين المتخصصين والمشترين من كينيا والدول المجاورة.

With exceptional characteristics as an all-inclusive trade happening serving Kenya and the entire African 
continent; KENYA 5P  is explicitly the most crucial industrial and technology exchange trade event dedicated to the 
plastics, petrochemicals, printing, packaging and paper industrial sectors.

Dynamic, energetic and across-the-board, KENYA 5P is a superior diverse trade fair encompassing 5 major 
industrial sectors; with a renowned commercial and business distinctiveness; displaying forward-looking technolo-
gies, products, services and solutions provided by the world’s key players of plastic, petrochemicals, printing, 
packaging and paper industrial sectors to serve the enthusiastic marketplaces of Kenya and its rising neighboring 
states.

Demonstrating a stronghold for the full-scope of industrial activities and processes; KENYA 5P impressively 
creates a pathway for technology innovators, producers, suppliers, and buyers to exploit up-and-coming opportu-
nities in one of the world’s most attractive business spots.  

KENYA 5P is indeed the most spectacular industrial trading site boosting cloud-piercing  opportunities to speed 
up the business dealings among local, regional and international innovators of the plastic, petrochemicals, 
printing, packaging and papers industrial sectors; shedding the light on new frontlines for new technologies, 
solutions and innovations. 

The conspicuous must-attend KENYA 5P presents high-tech quality context; providing widespread competition 
scope, non-stop business frameworks, broad media coverage and cross-industry knowledge transfer.

Addressing the technological needs of KENYA’s and Africa’s industrial advancements; KENYA 5P holds the most 
extreme promotional powers and know-how to attract record-breaking quality industrial visitor groups and trade 
buyers from all across the Kenyan nation and the neighboring states as well.

05www.kenya5p.com

Kenya’s International Exhibition

KENYA

Pe
tro

ch
m
ica

ls



06 www.kenya5p.com

 KENYA5P....معرض يحقق القيمة المضافة للشركات العارضة 

KENYA5P .... Added Value for Exhibitors

من خالل خدمات متميزة يمثل معرض KENYA 5P  اإلطار التسويقي األمثل إللتقاء الشركات العارضة وجهًا لوجه مع الزائرين 
المتخصصين والمشترين المحتملين لعقد الصفقات وزيادة حجم ومستوى األعمال التجارية بين الطرفين ويتيح المعرض 

للشركات العارضة المميزات اآلتية:

• متابعة أحدث ما تم التوصل اليه واالتجاهات الحديثة في مجال التكنولوجيا الصناعية.

• التقدم بخطوات عن المنافسين.

• التعرف عن قرب على األفكار واالبتكارات والرؤى الصناعية الحديثة من خالل االلتقاء وجهًا لوجه مع كبار رجال الصناعة. 

• تحقيق قيمة مضافة لإلتجاهات التسويقية للشركات العارضة.

• المقابلة الشخصية وجهًا لوجه مع  العمالء والمشترين المحتملين على الصعيد المحلي واألقليمي.

• التعريف بمنتجات الشركة على نطاق واسع.

• اإللتقاء بالعمالء الحاليين وتكوين عالقات عمل وشراكات استراتيجية مع العمالء المستقبليين.

• تقديم المنتجات للزائرين بأفضل وسائل العرض المطبوعة والمرئية والمسموعة.

• زيادة حجم المبيعات وتكوين قاعدة بيانات للعمالء المحتملين.

• الوصول الى عمالء جدد يصعب الوصول اليهم عن طريق وسائل التسويق التقليدية.

Some of the benefits and rewards the exhibitors can gain from KENYA 5P, among 
many others, are:

• Tracing the up-to-the-minute technology tendencies .
• Remaining onward as far as competition is concerned.
• Being in receipt of new creations and industrial philosophies through 
networking with key industry innovators and creative thinkers.
• Adding value in to the influence of marketing  activities.
• Meeting a wide-section of the region’s top industrialists.
• Creating wide-spread attentiveness to the brand.
• Developing relationships with present and soon-to-be customers.
• Educating customers with publications and audio-visual materials.
• Generating sales and collecting business leads.
• Reaching customers not reached before through regular promotion means.

Kenya’s International Exhibition
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Exhibit Profile
The wide spectrum of KENYA 5P encompasses 
five impressive core industry exhibitions; including:

The International Exhibition for 
Plastic Industries, Products 
and Technologies

•  KENYA PLASTICS

Raw Materials, Polymers, Resins 
& Components
Machinery & Equipment for Plastics & 
Rubber industries
Agriculture and Irrigation Necessities
Sanitary-ware, Pipes & Hoses
Feeding Industries & Engineering Plastics
Household Products
Packaging & Containers
Film Applications
Flexible Packaging
Fittings
Recycling Machinery
Ancillary Equipment
Thermo Plastics
Additives
Plastic Machinery Parts & Components
Plastic Recycling Technologies
Plastic Filtering Systems
Plastic Blow Moulds
Pet Bottle Moulds
Injection Moulds
Plastic Products

The International Exhibition 
for Petrochemical and 
Chemical Industries, 
Products and Technologies
Adhesive Chemicals
Agrochemicals
Biocides
Chemical Engineering Equipment & 
Automation Equipment
Chemical Mines
Dyestuffs & Pigments
Fertilizers and Agro Chemicals
Fine & Specialty Chemicals
Fine Chemicals & Chemicals for 
Special Purpose
Food Chemicals
Organic & In-organic Chemical Raw 
Materials
Paint, Ink & Sealant Chemicals
Paper Chemicals
Petrochemical Equipment, Products 
& Technologies
Petrochemicals & Processing
Soap & Detergent chemicals
Water Treatment Chemicals

The International Exhibition 
for Printing Industries, 
Products and Technologies
Offset Printing Plates
Printing Cylinders
Printing Auxiliary
Press Agencies
Printing Supplies Agencies
Metal Laser Engraving
Laser Die Cutting
Used Press (Imported)
Printing Software
Printing Services
Self-Adhesive Tapes & Materials
International Printing Equipment
Manufacturers
Pre-Owned Printing Equipment
Suppliers
Graphic Art Suppliers
Printing Plates & Films
Offset Printing
Silk Screen Printing
Outdoor Digital Printing
Flexible & Non Flexible Packaging
Printing & Materials
Corrugated Carton
Tinplate Printing
Souvenir Wrapping Paper

The International Exhibition 
for Packaging and Packing 
Industries, Products and 
Technologies
Automated Packing Lines / Conveyors
Bagging/ Sealing & Strapping
Packaging Materials & Supplies
Bloom Stamping & Baling
Bottle Filling
Capping & Over-Capping
Cartooning Technology
Filling/ Conveying/ Dosing
Packaging Machines
Packaging Devices
Packaging Appliances
Packaging Materials
Packaging Aids
Glass Containers
Glass Bottling & Re-filling Machinery 
Glass Products 

The International 
Exhibition  for Paper 
Industries, Products 
and Technologies

Carbonless Paper
Coated Art Paper & Board
Converted Papers
Craft Paper
Packaging Paper
Photo Paper
Recycled Paper
Specialty Paper
Sticker Paper
Uncoated Paper
Waste Paper
Wrapping Paper
Adhesives and Other Paper
Chemicals
Functional Paper Chemicals
Paper Process Chemicals
Pollution Control Equipment

Kenya’s International Exhibition
KENYA

•  KENYA PETROCHEMICALS
•  KENYA PRINTING

•  KENYA PAPERS

•  KENYA PACKAGING
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مجاالت العرض
يتكون معرض KENYA5P  من خمس معارض  صناعية  كبرى، وهي:

المعرض الدولي المتخصص 
لصناعة و منتجات البالستيك

•  كينيا للبالستيك

•  كينيا  بتروكيماويات

•ماكينات و معدات صناعات البالستيك و المطاط
•المواد الخام

•الخامات و الماستر باتش و المواد الكيماوية
•ماكينات التعبئة و التغليف و الشكائر

•األدوات الصحية و المواسير و مستلزمات قطاعات البناء
•الصناعات المغذية للبالستيك

•األفالم البالستيكية
•األدوات المنزلية

•ماكينات الحقن و النفخ
•تكنولوجيا إعادة التدوير

•دوائن البالستيك الحرارية
•البالستيك الحراري

•المواد المضافة فى صناعات البالستيك
•المعادات البالستيكية المكملة

•قطع غيار و أجزاء الماكينات
•نظم تصفية البالستيك

•القوالب المستخدمة في صناعة البالستيك
•القوالب الدائرية للزجاج

•منتجات البالسيك

المعرض الدولي المتخصص 
لصناعة و منتجات 

البتروكيماويات و الكيماويات
• الكيماويات الزراعية

• المبيدات الحيوية
• معدات الهندسة الكيميائية

• المواد الصبغية
• األسمدة و المواد الكيميائية الزراعية

• المواد الكيميائية المتخصصة و الدقيقه
• المواد الكيميائية الدقيقه و المواد 

الكيميائية ألغراض معينه
• غذاء المواد الكيميائية

• المواد الخام الكيميائية العضوية و غير 
العضوية

• الطالء و المواد الكيميائية و الحبر
• ورق المواد الكيميائية

• معدات البتروكيماويات و المنتجات و 
التكنولوجيات

• البتروكيماويات و معالجتها
• معدات صناعة المستحضرات الصيدالنية و 

التكنولوجيا
• الصابون و مواد تنظيف المواد الكيميائية

• المواد الكيميائية لمعالجة المياة

المعرض الدولي المتخصص 
لصناعة و منتجات الطباعة

•ألواح زنكات ( طباعة األوفست) 
•سلندرات الطباعة

•مساعدات الطباعة
•وكاالت توريد لوازم الطباعة

•ماكينات الحفر بالليزر
•ماكينات التقطبع بالليزر

•ماكينات الطباعة المستعملة (استيراد الخارج)
•برامج الطباعة

•خدمات الطباعة
•الخامات واألشرطة الالصقة

•المصنعين العالميين لماكينات الطباعة
•موردي معدات الطباعة المستعملة

•موردي فنون الجرافيك
•ألواح وأفالم الطباعة

•ماكينات الطباعة األوفست
•ماكينات السيلك سكرين

•ماكينات الطباعة الديجيتال لالفتات الطرق
•خامات وطباعة مواد التعبئة المرنة وغير 

المرنة
•الكرتون المضلع

•صفائح الطباعة أوراق تغليف الهدايا
•المجلدات واألدوات المكتبية وفصل األلوان

والتصميمات الجرافيك
•ماكينات الترقيم  واألختام  و األحبار.

المعرض الدولي المتخصص 
لصناعة و منتجات التعبئة 

و التغليف
•  خطوط التعبئة التلقائية / النواقل

•  التعبئة / الختم و الربط
•  مواد التعبئة والتغليف

•  ملء الزجاجات
•  التكنولوجيا الخاصة بالكارتون

•  التعبئة / التوصيل / الكميات
•  ماكينات التعبئة والتغليف

•  أجهزة التعبئة والتغليف
•  وسائل التغليف والمساعدات

•  خدمات التعبئة والتغليف
•  الحاويات المصنوعة من الزجاج

•  ماكينات تعبئة واعادة تعبئة الحاويات الزجاجية
•  منتجات الزجاج

المعرض الدولي المتخصص 
لصناعة و منتجات االوراق

•االوراق الغير كربونية
•اوراق الرسم و الفنون المغلفة

•االوراق المحولة
•االوراق الحرافية

•اوراق التغليف
•اوراق التصوير

•االوراق المعاد تصنيعها
•االوراق االصقة

•االوراق الغير مصقولة
•المواد االصقة و الكيماويات

الخاصة باالوراق
•االوراق الوظيفية

•معدات التحكم في التلوث

•  كينيا  للطباعة

•  كينيا  لألوراق

•  كينيا  للتغليف



Pa
ck
ag

in
g

12 www.kenya5p.com 13www.kenya5p.com

Kenya’s International Exhibition
KENYA



14 www.kenya5p.com

حملة الترويج للزائرين 

KENYA 5P Promotion Campaign

الحملة الدعائية الكبيرة للترويج لمعرض KENYA5P  مصممة خصيصًا للتفاعل مع تحديات القطاع الصناعي بكينيا ومنطقة 
شرق افريقيا وجوهر الحملة هو أن يتحول المعرض  الى "الملتقى االقليمي األمثل للقطاع الصناعي" وبكلمات أخرى تهدف 

الحملة الى أن يكون المعرض هو الموقع المناسب التخاذ القرارات التعاقدية حيث تتوافر كل األسعار والمنتجات تحت سقف 
واحد.

ستقوم الشركة المنظمة لمعرض KENYA 5P  بتنظيم حملة ترويجية موجهة الجتذاب الزائرين المتخصصين من كينيا 
ودول الجوار من خالل:

The enormous campaign to promote KENYA 5P cuts through current industrial mar-
keting challenges. The theme of this campaign is to turn the show into "The Ultimate 
Regional Forum for Plastics, Petrochemicals, Packaging, Printing and Paper 
industries"; in other words, the primary goal is to make this event the ultimate meet-
ing place for on-site contracting decisions where all the ranges and prices are availa-
ble under one roof for buyers and sellers.

A dedicated international and regional marketing will be launched to promote the 
event through the following means.

 45000
دعوة بالبريد الى الزائرين 

المحتملين بكينيا 
والدول المجاورة

 10000 
دعوة موجهة الى كبار 
رجال األعمال والصناعة

إعالنات ومقاالت 
ترويجية بالمجالت 
الصناعية االقليمية 

المتخصصة

اعالنات باالذاعة في 
أوقات متميزة

لوحات إعالنية بالشوارع  
والميادين الرئيسية 
والطرق المؤدية الى 

المناطق الصناعية

الترويج للمعرض من 
خالل زيارة 

المعارض الدولية 

إعالنات ومقاالت 
ترويجية بالصحف 

المحلية واالقليمية

الترويج االليكتروني 
عن طريق وسائل 
التواصل اإلجتماعي

@

@

45,000 
Visitor Tickets

10,000 
VIP Tickets

Editorials and 
advertisements in 
key regional  and 
local newspapers

Radio 
Commercials 

in Prime Times

Huge Outdoor 
Promotion 
Campaign 

International & 
Regional 

Show Visits

Pre-show and 
Post-show coverage 

in specialized 
regional industrial 

magazines

Social Media 
and Online 
Promotion

Kenya’s International Exhibition
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The Organizer

KENYA 5P is organized by Business Plus; a leading energetic results-focused Emirati holding group steadfast to 
serving multiple business sectors, including commercial, trading, industrial, consulting and events management; 
aiming at “Perfecting the Business Partnership Practices” through presenting integrated portfolios of well-sited and 
high-performance business events; providing unprecedented growth opportunities for all business associates.

Already setting the benchmark for international trade events’ standards; the visionary trade exhibitions organized by 
Business Plus will continue to craft added values and unrivalled commercial grounds; showcasing top-class brands, 
products technologies and promotions appealing to high-end buyers from the Middle East and Africa, presented in 
contemporary business settings with high presentation criteria that is underpinned by exceptional services.

Business Plus portfolio of 25 exhibition brands with more than 90 editions to date, addresses the world’s most dynam-
ic business sectors; generating millions of dollars in business deals.

25
Trade Fairs

1125
Direct Exhibitors

2500
Indirect Exhibitors

86
Editions

9
Countries

82,500 sqm
Exhibiting Area

200,000
Trade Visitor

Annual Statistics

التجارية  األعمال  قطاعات  مجال  في  الرائدة  الشركة  بلس  بيزنس  القابضة  االماراتية  الشركة  خالل  من   KENYA 5P معرض  تنظيم  يتم 
والخدمية والصناعية واالقتصادية، والتي تقوم بتنظيم فعاليات اقتصادية متكامله ومعارض دولية مرموقة تقدم فرص أعمال المتناهية 
للشركات العارضة والزائرين المتخصصين على حد سواء  وشركة " بيزنس بلس " تعتبر واحدة من كبريات شركات األعمال الرائدة في منطقة 
الى  اضافة  الثنائية  األعمال  ومنتديات  المتخصصة  الدولية  المعارض  تنظيم  مجال  في  كبيرة  بخبرات  تتمتع  والتى  وافريقيا.  األوسط  الشرق 

االحداث االقتصادية الخاصة بتنمية الصادرات التي تخدم صناعات متعددة، وتتناول قطاعات األعمال األكثر ديناميكية على مستوى العالم..

رؤى ومفاهيم مبتكرة  المعارض، من خالل  لصناعة  العالمية  المعايير  بلس  بيزنس  تنظمها شركة  التى  المتخصصة  الدولية  المعارض  ترسي 
وتقنيات عرض وخطط ترويجية تدعمها خدمات استثنائية على اعلى مستويات االحترافية. 

وتشمل سابقة أعمال شركة بيزنس بلس تنظيم  أكثر من 86 دورة لحوالي 25 معرضُا دوليًا متخصصُا  لخدمة العديد من قطاعات األعمال وقد 
نتج عن تلك المعارض صفقات تجارية تقدر بماليين الدوالرات.
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KENYA5P   Venue 

KENYA 5P will take place at the luxurious venue Sarit Expo Centre, Nairobi, Kenya..  

The centre’s large column-free main hall offers an area of 3,311m2 of flexible event space.
In addition the centre main hall can be divided into several smaller halls of varying size depending on your 
needs.

Sarit expo centre also offers several smaller meeting rooms, larger foyer,  perfect  for event registration. 

Sarit expo centre provide full IT and audio visual services, There is 9 story parking silo adjacent to the 
providing over 900 slot of parking, and state of art security.

سوف يتم تنظيم معرض KENYA 5P بمركز ساريت إكسبو للمعارض والمؤتمرات وهو أحد افخم واكبر مراكز تنظيم 
المعارض بالقارة االفريقية، والمركز مجهز تجهيزا كامال من حيث  المرافق بما في ذلك قاعات المؤتمرات .

تتواجد القاعة الرئيسية الكبيرة الخالية من األعمدة في المركز على مساحة 3،311 متر مربع من مساحة الحدث المتوفرة.
باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تقسيم القاعة الرئيسية للمركز إلى عدة قاعات أصغر ذات أحجام مختلفة حسب احتياجاتك.

كما يقدم مركز ساريت إكسبو العديد من غرف االجتماعات األصغر ، بهو أكبر ، مثالي لتسجيل األحداث وكافة متطلبات كافة  
المنظمين والعارضين والزائرين على أعلى مستوى.

يوفر مركز ساريت إكسبو خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السمعية والبصرية الكاملة ، وهناك صومعة مواقف 
سيارات مكونة من 9 طوابق بجوار توفير أكثر من 900 مكان لوقوف السيارات.  
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