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القطاع العقاري في مصر... 
طفرة غير مسبوقة في عدد المشروعات السكنية 

Egypt… 
  The Construction Boom on Fire

Egypt’s construction sector shows high signs of speedy 
development with 1,400 active construction projects worth 
$348.2bn currently underway in the country, aiming to 
deliver over 2 million housing units between 2019-2025; 
with 68% of those projects are in the advanced stages of 
development to be delivered between 2020-2022.
https://www.arabianindustry.com/construction/news/2018/aug/13/egypt
-sees-1400-active-construction-projects-worth-3482bn-5964192/

Fourth generation cities projects in Egypt include 20 new 
cities of them are: New Administrative Capital and New 
Alamein alongside several extensions of previously built 
cities: South New Cairo, New 6th of October City, October 
Gardens, extension of Sheikh Zayed, New Sphinx, 
El-Obour City, New Mansoura City, East Port Said; with 
plans to deliver and accommodate people within most of 
the 20 new cities by 2020 and 2021.
https://brusselsresearchgroup.org/index.php/2019/02/03/a-growing-po
pulation-in-egypt-demands-quality-housing/

The Egyptian government is moving ahead on a new 
capital city 50 km east of Cairo, a project that is designed 
to deliver 240,000 new housing units over the next five 
years. 
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-housing-analysis/e
gypt-to-pour-new-housing-into-seemingly-sated-market-idUSKBN1FH
0BM

Egypt is in the second year of a five-year plan to provide a 
million subsidized homes for the middle and low income 
class. According to press reports, 150,000 units have 
already been delivered and another 260,000 are under 
construction
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-housing-analysis/e
gypt-to-pour-new-housing-into-seemingly-sated-market-idUSKBN1FH
0BM

Residential supply in Cairo stood at 155,000 units by 
end-2018, up 109% from 2012’s 74,000 units, Another 
73,000 units are expected to be constructed over the 
next three years.
https://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Egypt/Price-History

The total number of vacant housing units in Egypt is 12.8 
million units. There are about 4.6 million that are fully 
constructed while 4.3 million units are still under 
construction leaving 2.8 million units closed. 
https://egyptianstreets.com/2017/10/03/egypts-vacant-housing-units-1
2-8-million-capmas/

The Egyptian consumer electronics market had total 
revenues of $3.4 bn in 2019, representing a compound 
annual growth rate (CAGR) of 8.6% between 2013 and 
2019; The home appliances and white goods segment 
was one of the market's most lucrative, with total revenues 
of $1.258 bn, equivalent to 37% of the market's overall 
value
https://www.researchandmarkets.com/reports/3260492/consumer-elec
tronics-in-egypt

The demand on kitchen furniture is expected to grow at 
13% annually; while The kitchen appliances market in 
Egypt is expected to grow at a CAGR of 10.2% for the 
next 5 years
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 348.2
مليار دوالر

مشاريع تحت التنفيذ

 1400
مشاريع قيد التنفيذ

 20
مدينة جديدة

 240.000
وحدة سكنية جديدة

فى العاصمة األدارية الجديدة

4.3
مليون وحدة سكنية

قيد اإلنشاء

13%
زيادة سنوية فى حجم الطلب

على أثاث المطابخ

التطور  على  واضحة   مؤشرات  مصر  في  البناء  قطاع  يظهر 
المطرد من خالل التواجد الفعلي لحوالي 1400 مشروع  تبلغ 
 ، البالد  في  حالًيا  التنفيذ  قيد  دوالر  مليار   348.2 قيمتها 
وحدة  مليوني  من  أكثر  توفير  الى  المشروعات  تلك  وتهدف 
هذه  من   ٪  68 بنسبة   ؛   2025-2019 عامي  بين  سكنية 
ليتم  التطوير  من  المتقدمة  المراحل  في  المشروعات  

تسليمها بين 2022-2020

مدينة   20 مصر  في  الرابع  الجيل  مدن  مشروعات  تشمل 
العلمين  مدينة  و  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  منها:  جديدة 
تم  التي  للمدن  االمتدادات  من  العديد  جانب  إلى  الجديدة 
إنشاؤها سابقا مثل:  القاهرة الجديدة ، مدينة السادس من 
  ، سفنكس  نيو   ، زايد  الشيخ  امتداد   ، أكتوبر  حدائق   ، أكتوبر 
؛  ، شرق بورسعيد  الجديدة  المنصورة  ، مدينة  العبور  مدينة 
مع تواجد خطط  واضحة لبدء استيعاب السكان داخل معظم 

هذه المدن الجديدة  بحلول عام 2020 و 2021.

المقامة  الجديدة  االدارية  العاصمة  انشاء  مشروع  يهدف 
على بعد 50 كم شرق القاهرة في مراحل التسليم األولي إلى 
السنوات  خالل  جديدة  سكنية  وحدة   240،000 توفير 

الخمس المقبلة.

سنوات  خمس  مدتها  خطة  من  الثاني  العام  مصر  تدخل 
لتوفير مليون منزل مدعوم للطبقات المتوسطة ومحدودة 
تسليم  بالفعل  تم   ، الصحفية  للتقارير  ووفقا  الدخل،  

150،000 وحدة بجانب 260،000 وحدة أخرى قيد اإلنشاء.

وحدها  القاهرة  في  الجديدة  السكنية   الوحدات  عدد  وصل 
، بزيادة قدرها   2018 155000 وحدة بحلول نهاية عام  إلى 
ومن   ،  2012 عام  في  وحدة   74000 عدد  عن   ٪  109
73000 وحدة أخرى على مدى السنوات الثالث  المتوقع بناء 

المقبلة.

إجمالي عدد الوحدات السكنية الشاغرة في مصر يصل الي 12.8 
بالكامل  بناؤها  تم  مليون   4.6 حوالي  منها  وحدة.  مليون 
بينما ال يزال هناك 4.3 مليون وحدة قيد اإلنشاء ، وهو ما 
2.8 مليون وحدة مغلقة  جاهزة لالشغال  ينتج عنه وجود  

خالل عام على األكثر.

االستهالكية  اإللكترونيات  سوق  قيمة  إجمالي  بلغت 
يمثل  ما  وهو   ،  2019 عام  في  دوالر  مليار   3.4 المصرية  
معدل نمو سنوي مركب بلغ 8.6 في المائة بين عامي 2013 
و 2019 ؛ ويعتبر قطاع األجهزة المنزلية والسلع البيضاء أحد 
 1.258 أكثر القطاعات نموًا، باجمالي قيمة سوقية تصل الى 
مليار دوالر ، أي ما يعادل ٪37 من إجمالي القيمة السوقية 

لسوق االليكترونيات االستهالكية المصرية.

من المتوقع أن يزداد حجم الطلب على أثاث المطابخ بنسبة
و  أدوات  سوق  ينمو  أن  المتوقع  من  بينما  ؛  سنوًيا   13٪  
 10.2 معدات المطابخ في مصر بمعدل سنوي مركب نسبته 

% خالل السنوات الخمس القادمة



www.KitchenAndMoreExpo.com

معرض Kitchen  & More ...العوامل التي تدفع النمو الهائل لسوق المطابخ المصرية  
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Advancements in the market 
trends , as consumers are 
looking for modern features

Sustained growth of the 
middle-income bracket 
(USD10,000+/year)

Fluctuating lifestyles

Surging of partnerships between 
real estate project developers 
and kitchen manufacturers

Massive increase in the number 
of residential & commercial 
construction projects

الزيادة الهائلة في عدد مشروعات 
البناء السكنية والتجارية

تغير أنماط الحياه خاصة فيما 
يخص التطورات التكنولوجية

النمو المطرد لشريحة أصحاب 
الدخل المتوسط   

(10 آالف دوالر أمريكي / سنة)

منظومة الشراكات بين مطوري 
المشاريع العقارية وشركات 

صناعة المطابخ

التطور في اتجاهات السوق ، ورغبة 
المستهلك في الحصول على ميزات 

نسبية متطورة في المنتجات
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معرض Kitchen & More ...أرقي تشكيالت المطابخ واألثاث واألجهزة الكهربائية والتجهيزات 
والمعدات واألكسسوارات الخاصة بالمطابخ تحت سقف واحد

KITCHEN & MORE   ….. A Modernized Spectacular Event Showcasing the Finest 
Collections of Kitchen Furniture, Appliances, Fittings and Accessories’ 

The International Exhibition for Kitchen Furniture, 
Appliances, Fittings and Accessories

المطابخ واألثاث واألجهزة  تأثيرا في مصر لخدمة قطاعات صناعة  التجارية األكثر  المتخصص األهم والوجهة  الحدث    Kitchen and More يعد معرض 
المنتجات  ونطاقات  التصميمات  وأرقى  الصناعية  االتجاهات  أحدث  عرض  خالل  من  ؛  بالمطابخ  الخاصة  واألكسسوارات  والمعدات  والتجهيزات  الكهربائية 

والحلول التكنولوجية التى تقدمها العالمات التجارية الكبرى المشاركة في المعرض على مدار فعاليات المعرض الذي يتستغرق اربعة أيام.

Kitchen and More  موقع األعمال األمثل  لتعيين مصادر شراء المطابخ  واألجهزة الكهربائية والتجهيزات والمعدات واألكسسوارات  يمثل معرض 
الخاصة بها ؛ ويوفر المعرض نقطة اتصال واحدة للشركات العارضة لتسويق المنتجات والمبتكرات والحلول التكنولوجية والصناعية في السوق المصرية، 
وكذلك أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؛ لالستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع إنشاء الوحدات السكنية والتي ساهمت 

بشكل مطرد في زيادة حجم الطلب على المطابخ واألثاث واألجهزة الكهربائية والتجهيزات والمعدات واألكسسوارات الخاصة بالمطابخ.

مجموعة  استكشاف  المتوسطة  وفوق  العليا  الشرائح  من  السكنية  الوحدات  مالكي  من  الزائرين  الآلف  يمكن  Kitchen and More؛  معرض  خالل  من 
متنوعة من المنتجات  ذات الجودة العالية بنطاقات سعرية مختلفة تحت سقف واحد و هو ما يوفر الوقت والجهد وعناء البحث لفترات طويلة، وتمثل تلك 

المنتجات سلسلة القيمة الكاملة لصناعات المطابخ واألثاث واألجهزة الكهربائية والتجهيزات والمعدات واألكسسوارات الخاصة بالمطابخ.

العقاري، يستهدف معرض  التطوير  المنشآت وشركات  الداخلي ومديري  الديكور  الى مصممي  السكنية   القصور والفيالت والشقق والوحدات  من  أصحاب 
مجال  في  الصناعية  التطورات  و  التكنولوجية  الرؤى  أحدث  على  والتعرف  عملية  حلول  إيجاد  عن  الباحثين  الزائرين  من  عديدة  قطاعات   Kitchen & More
المطابخ واألثاث واألجهزة الكهربائية والتجهيزات والمعدات واألكسسوارات الخاصة بالمطابخ  والراغبين في التواصل مع كبرى العالمات التجارية العارضة 

التخاذ قرار الشراء خالل فترة المعرض.

Kitchen & More بالتأكيد هو المعرض التجاري األكثر شموًال والذي يركز على تواجد آالف من الزائرين أصحاب قرار الشراء والذين تقدر قدراتهم الشرائية 
ابتكاًرا فيما يتعلق بالمطابخ واألثاث واألجهزة الكهربائية والتجهيزات  بماليين الجنيهات ؛ ويمثل لهم المعرض نقطة انطالق نحو إيجاد أكثر المنتجات 

والمعدات واألكسسوارات الخاصة بالمطابخ .

سيقام معرض Kitchen & more بالتزامن مع # معرض التشطيبات  و بهذا سيأخد معرض Kitchen & more فرصته 
و ذلك إلقامته و تنظيمه في نفس التوقيت و المكان مع # معرض التشطيبات  و هذا يتيح الفرصة للعارضين بمعرض 
# معرض التشطيبات و الذين يشاركهم نفس  Kitchen & more من اإلستفادة و ضمان وجود عدد كبير من زوار  

اهتمامات المعرض.

Planning to become the most influential exhibition and the supreme pre-eminent annual trading destination of its kind in Egypt 
dedicated to kitchen furniture, appliances, fittings and accessories; Kitchen and More will showcase the latest trends, finest 
design concepts and extravagance product ranges; which are expertly introduced by a collection of high-end brands over the 
course of 4 days. 

Representing the premium sourcing and purchasing venue for kitchen furniture, appliances, fittings and accessories; Kitchen  
and more is a one point connection for exhibitors to spread out into the tremendous Egyptian market, as well as the markets of the 
MENA region; taking advantage of the incredible unprecedented boom in the housing units construction sector which massively 
increased the demand on kitchen furniture, appliances, fittings and accessories.

Amongst the various selections of products on display available in Kitchen  and More; top-notch buyers attending the event can 
discover under one roof and it’s effortless searching due to the huge range of high quality, exquisite, and price competitive inspira-
tional exhibits representing the entire value chain of kitchen furniture, appliances, fittings and accessories. 

From High-end consumers and interior designers to facility managers and real estate developers, Kitchen  & More welcomes an 
array of visitors seeking the opportunity to liaise and place huge purchasing orders, find practical solutions, get acquainted to the 
latest technological developments and network with industry experts.

Kitchen  & More is indeed the most comprehensive tightly focused trade exhibition serving thousands of Egypt’s most vigorous 
and wealthy visitors representing millions of Egyptian Pounds in investment chattels; in search for a stepping-stone towards finding 
the most innovative products as far as kitchen furniture, appliances, fittings and accessories segments are concerned.

Kitchen  & More will be in conjunction with “TurnKey expo”, so Kitchen  & More will take the full 
advantage from being organized at the same time and venue, allowing the exhibitors of Kitchen  & 
More to benefit from the guaranteed presence of TurnKey Expo's high profile visitors who share 
the same interest.

KITCHEN&MORE
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Advantages of Exhibiting in ...  KITCHEN & MORE

 معرض Kitchen & More ... يحقق القيمة المضافة للشركات العارضة 
من خالل خدمات متميزة يمثل معرض Kitchen & More ... 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:

 المقابلة وجها لوجه مع الزائرين والمشترين المحتملين  من مالكي الوحدات السكنية

التعريف بالعالمة التجارية على نطاق واسع .

عرض خطوط اإلنتاج الجديدة

إبرام عقود بيعية جديدة

.زيادة حجم رقعة األعمال

 زيادة حجم النشاط التجاري خالل فترة المعرض وللسنه التالية للمعرض

تكوين قاعدة بيانات للعمالء المحتملين.

تقديم المنتجات للزائرين بأفضل وسائل العرض المطبوعة والمرئية والمسموعة.

الوصول الى عمالء يصعب الوصول اليهم بالطرق التقليدية.

بالتزامن والتجاور مع #معرض التشطيبات. 

Meet high quality consumers.

Brand for large scale awareness.

Showcase and demonstrate new production lines.

Conclude new sales contracts.

Expand business reach.

Enjoy all year round post event business commnications.

Generate new business leads.

Educating customers with publications and audio-visual materials.

Catch up with unreachable customers.

In Conjunction with “Wall & Floorex Expo”

KITCHEN&MORE
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Villa and Apartment Owners  - 
Interior Designers - Property - 
Business Owners - Facility 
Managers  -  Cafe’s and 
Restaurant Mangers -  Chain 
Store Owners  -  Civil  & 
Consulting Engineers - Real 
Estate and Resort Developers 
- Government Officials - 
Retailers  -  High-end 
Individuals - Contractors - 
Businessmen and Investors - 
Importers and Agents - 
Wholesalers - Trade Buyers -  
Specialized Media.

Kitchens & Kitchen 
Furniture 
Kitchen Interior Designs - Customized 
Kitchens – Modular Furniture - 
Ready-made Kitchens – Smart 
Kitchens - Kitchen Furniture - 
Kitchen Units - Kitchen Cabinets and 
Fronts - Fitted Kitchens  - Drawers – 
Shelves  –  Kitchen storage 
accessories  -  Kitchen Lighting 
Systems  –  Kitchen tables - Kitchen 
Decoration Items  – Raw Materials  – 
Water & Heat Insulation Materials.

Kitchen 
Appliances
Refrigerators and Cooling 
Appliances – Cookers – Grills - 
Microwaves – Dishwashers – 
Hoods Ventilation Systems/Air 
Conditioners - Bread ovens - 
Bread-makers - Coffee/Espresso 
Machines  - Juicers  - 
Tea Machines - Toasters – Blenders 
– Kettles  -Kitchen machines - Water 
Dispensers – Water Desalination 
Filters.

Countertops

Granite, Quartz, Corian, 
Stainless Steel, Glass, 
Ceramic and Wood.

K i t c h e n 
Sinks
Sinks – Taps – 
Mixers - Waste 
Disposal Systems

Outdoor 
Kitchen
Barbeque – Grills – Outdoor 
Refrigerators and cookers – 
Outdoor kitchen furniture - 
Pergolas

Tableware and 
Kitchenware
Glass, Porcelain, Ceramics 
tableware - Cooking Pans – 
Metal and Wood Kitchenware - 
Table Decoration Items- 
Silverware  –  placemats  – 
Drink-ware- Plates – Bowels – 
Mugs – Chinese tableware – 
Centerpieces - Kitchen Textiles 
Products - Textile Covers – 
Curtains - Table Accessories

The International Exhibition for Kitchen Furniture, 
Appliances, Fittings and Accessories
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أدوات المائدة والمطبخ
 

 - المالعق   - المائدة  تزيين  ديكورات 
 - المفارش   - الشوك   - السكاكين 
االكواب - األطباق -- األقداح – اطقم 
الصيني - اطقم األواني الفضية - اطقم 
إكسسوارات   - الزجاجية   األواني 

المائدة

أحواض المطابخ 
أحواض - خالطات المياه 
معالجة   - الفالتر   -

النفايات .

المطابخ الخارجية 
 - الباربيكيو   - الشوايات 
الخارجية  الثالجات 
والبوتجازات - أثاث الحدائق 

- البرجوالت .

أجهزة المطابخ

االجهزة الكهربائية المنزلية - معدات الشواء 
آالت   - الخبز  صنع  آالت   - الخبز  صناعة  أفران   -
صنع القهوة / اإلسبريسو - االت العصر - آالت 
صنع الشاي - المحامص - الفويل - الخالطات - 
اجهزة المياه المعدنية  - فالتر تحلية المياه - 
 - الغاليات   - الشوايات   - الصحون  غساالت 
 - التبريد  أجهزة   - الثالجات   - الصغيرة  األفران 
مكيفات   / التهوية  أنظمة   - البوتاجازات 

الهواء - تجهيزات المطابخ - اواني الطهي .

أسطح المطبخ

 - كوارتز   - جرانيت 
استانليس   - كوريان 
 - زجاج   - ستيل 

سيراميك - خشب

المطابخ وأثاثات المطابخ 

المطابخ الجاهزة - المطابخ ذات التصميمات 
الخاصه -  المطابخ الذكية - أثاثات المطابخ - 
واجهات   - الخزائن   - المطابخ  وحدات 
 - المطابخ  إضاءة  أنظمة    - المطابخ 
ديكورات   - للمطابخ  الداخلية  التصميمات 
المطابخ - ارضيات المطابخ(الجرانيت والرخام 
النسجية  المنتجات   - والبالط)  واالحجار 
المستخدمة في المطابخ - الستائر - األدراج - 
 - للمطابخ  الجاهزة  العمل  أسطح   - األرفف 

المواد الخام - مواد العزل المائي والحراري.

The International Exhibition for Kitchen Furniture, 
Appliances, Fittings and Accessories

السكنية  والشقق  الفيالت  مالكى 
 - الديكور  مصممي   - والعقارات 
 - األعمال  رجال   - العقارات  مالكي 
المقاهي  مديري   - المنشآت  مديري 
سالسل  أصحاب   - والمطاعم 
المدنيون  المهندسون   - المتاجر 
العقارات  مطوري   - واالستشاريون 
المسؤولون   - والمنتجعات 
 - التجزئة  تجار   - الحكوميون 
 - المقاولون   - المستهلكين 
و  المستوردون   - المستثمرون 
- المشترون  الجملة  الوكالء - تجار 
االعالم  وسائل   – التجاريون 

المتخصصة
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KITCHEN & MORE 
   ..Promotion Campaign 

The enormous campaign to promote KITCHENS & 
MORE cuts through current kitchen furniture, appli-
ances, fittings and accessories industries marketing 
challenges. The theme of this campaign is to turn the 
show into "The Ultimate Regional Forum for Kitch-
en solutions"; in other words, the primary goal is to 
make this event the ultimate meeting place for 
on-site contracting decisions where all the ranges 
and prices are available under one roof for buyers 
and sellers.

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

حملة الترويج للزائرين 

الحمــــــــلة الدعائــــــــية الكبـــــــيرة للـترويــــــــج لمعــــــــــرض
  Kitchens & More مصممة خصيصًا للتفاعل مع تحديات 
الكهربائية  واألجهزة  واألثاث  المطابخ  صناعة  قطاعات 
بالمطابخ   الخاصة  واألكسسوارات  والمعدات  والتجهيزات 
بمصر ومنطقة الشرق األوسط وجوهر الحملة هو أن يتحول 
لصناعات  األمثل  التجاري  االقليمي  "الملتقى  الى  المعرض  
يكون  أن  الى  الحملة  تهدف  أخرى  وبكلمات  المطابخ" 
المعرض هو الموقع المناسب التخاذ القرارات التعاقدية حيث 

تتوافر كل األسعار والمنتجات تحت سقف واحد.

 Kitchen & More لمعرض  المنظمة  الشركة  ستقوم 
بتنظيم حملة ترويجية موجهة الجتذاب الزائرين المتخصصين 

من مصر ودول الجوار من خالل:

KITCHENS
& MORE
EXPO

دعوة بالبريد الى الزائرين
حملة إعالنية بقنوات الراديو المحتملين بمصر 

إرسال رسائل قصيرة

لوحات إعالنية بشوارع  
العاصمة القاهرة

الترويج للمعرض من خالل 
زيارة المعارض الدولية 

إعالنات ومقاالت 
ترويجية بالمجالت 
المتخصصة

الترويج االليكتروني عن طريق 
وسائل التواصل اإلجتماعي

35,000 
Visitor Tickets

Radio commercial in prime 
time

Sms Campaign  Outdoor Advertisements in 
Cairo's Main Streets and 
New Resedntial Areas

International & Regional 
Show Visits

Pre-show and 
Post-show 
coverage in specialized 
magazines

Social Media and 
Online Promotion

The International Exhibition for Kitchen Furniture, 
Appliances, Fittings and Accessories
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ألول مرة في تاريخ المعارض المتخصصة بمصر , تضافرت جهود ثالث من كبريات شركات تنظيم المعارض التجارية 
.  Kitchen & More  في مصر و الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتنظيم معرض

سيتم تنظيم Kitchen & More بشكل مشترك بين "فيجن فيرز" و "ارت الين بلس" و "ايفنتس ميدل ايست" 

"فيجن فيرز" ، واحدة من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال تنظيم المعارض التجارية الدولية التي تخدم 
20 عالمة تجارية للمعارض المتخصصة في مصر والشرق  صناعات متعددة من خالل سابقة أعمال تضم أكثر من 

األوسط. 

"آرت الين بلس" وهي شركة تابعة لشركة آرت الين ، إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض التجارية 
في مصر والتي تأسست عام 1987.

مثل  المعارض  منظمي  أبرز  مع  بالتعاون  أخرى  بلدان  و  مصر  في  المعارض  أعمال  تطوير  و  تنمية  على  تعمل  وهى 
انفورما وأى إم سي بروموسيون وهيئة معارض  مدينة فرانكفورت وهيئة معارض مدينة فيرونا.

"شركة ايفنتس ميدل ايست" هي شركة ادارة األحداث و مقرها في القاهرة,مصر. و هي شركة متخصصة 
في المعارض التجارية بشكل رئيسي و كذلك انشاء و تنظيم و ادارة جميع انواع األحداث . و قد اثبتت ايفنتس ميدل 
احداث  باألحداث. و هي تقدم  األمر  يتعلق  االحترافية عندما  انها مبدعة و مبتكرة و ذات درجة عالية من  ايست 

عالمية كما اثبتت ذلك في حدثها الرئيسي كافيكس و هوتلير.

For the first �me; three of Egypt and the MENA region’s leading trade fair organizers joined forces to 
organize Kitchen & More.

Kitchen and more will be organized jointly between “Vision Fairs”, “Art Line Plus”&” Events Middle 
East”

Vision Fairs the most robust entrepreneurial organiza�on that has sparkled in the field of organizing 
professional interna�onal trade fairs serving mul�ple industries with a por�olio of over 20 exhibi�on 
brands in Egypt and the Middle East; 

ART LINE Plus a subsidiary Co. of Art Line Co. one of Egypt’s leading trade fair organizers founded in 
1987, developing the exhibi�on business in Egypt and other countries with global coopera�on with 
leading Exhibi�ons organizers such as, Veronafiere, Messe Frankfurt, AMC Promo�on and Informa.

Events Middle East is an Events Management Company based in Cairo, Egypt specialized mainly in 
trade fairs as well as crea�ng, organizing and managing all types of events. When it comes to events 
EME has proved to be a crea�ve, innova�ve & highly professional player in the market Introducing 
world class events into the region as proven with its flagship event Caféx & Hotelier.

THE ORGANIZERS

KITCHEN&MORE
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KITCHEN & MORE Venue 

Kitchen & More will take place at the luxurious venue Egypt International Exhibition Center. 

The deluxe venue is accredited as the paramount comprehensive exhibition center in Egypt; 
which is fully-equipped with all facilities including conference halls, huge car parking, unlimit-
ed floor loads, central air-conditioning and food & beverage outlets.

The prestigious Egypt International Exhibition Center is dedicated to first class conferences 
and exhibitions catering for the requisites of all organizers with top efficiency. 

The venue enjoys an impressive artistic design that charms visitors and exhibitors from all 
over the world. It is also located in one of the most prominent areas in Egypt; the Fifth Settle-
ment, near to several 5-star hotels, entertainment destinations and only minutes away from 
Cairo International Airport.

مكان المعرض
سوف يتم تنظيم Kitchen & More  بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات وهو أحد افخم واكبر مراكز 
تنظيم المعارض بالشرق األوسط وشمال افريقيا، والمركز مجهز تجهيزا كامال من حيث  المرافق بما في ذلك قاعات 
المؤتمرات ، ومواقف السيارات الضخمة، األحمال غير المحدودة على األرض، و تكييف الهواء المركزي و المطاعم..

ويتميز  مستوى  أعلى  على  والزائرين  والعارضين  المنظمين  كافة   متطلبات  للمؤتمرات  الدولي  القاهرة  مركز  ويوفر 
بقربه الشديد من مراكز التسوق الرئيسية والمناطق السياحية وكذا مطار القاهرة الدولي ويتميز أيضَا بكثرة الفنادق 

المحيطة به فئة 3 و4و 5 نجوم.  

The International Exhibition for Kitchen Furniture, 
Appliances, Fittings and Accessories

KITCHEN&MORE
E X P O

www.KitchenAndMoreExpo.com16



www.KitchenAndMoreExpo.com
info@KitchenAndMoreExpo.com

KITCHEN&MORE
E X P O

المعرض الدولي لصناعة المطابخ 
وا�ثاث وا�جهزة الكهربائية 

والتجهيزات والمعدات 
وا�كسسوارات الخاصة بالمطابخ 

The International Exhibition for 
Kitchen Furniture, Appliances, 

Fittings and Accessories 

17 - 20
June 2021

Cairo International 
Conference Center (CICC) - 

Nasr City - Cairo - Egypt
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