
The following  facts are making JIMEX an ideal opportunity to enhance your company's 
pro�le and an access key to reach the decision- makers as well as engineers / traders / 
agents within the manufacturing industry and electrical & water sectors:
- The rich and very special advertising campaign for this 11th Cycle of JIMEX 2014 
includes newspapers, TV, Radio, magazines,  invitation cards, e-mail shots, website, 
brochures, lea�ets, �yers, posters, bill boards, street signs…etc. 

Participation in JIMEX is easy, the organizers are trying to avoid the complication of    
participation in this event and o�ering easy and fruitful sponsorship packages to put in the 
hands of the exhibitors real opportunities to enhance their participations and promote 
their products / trademarks. 

The sponsorship opportunities are diverse and vary in price and style, to appeal to a wide 
range of exhibitors who wish to raise their pro�le at the show and directly generate sales 
from the visitors.
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-  The number and quality of attendants of more than 8000 trade and professional visitors as well as more than 200 
national and international exhibitors. The attendants pro�le is not limited to Jordan, but covering the neighbor 
countries. JIMEX is known as the event of professional attendants: Engineers / professionals / trade visitors from industrial / 
electrical / water utilities and infrastructure sectors. 
-  Sponsorship impacts on the visitors are more powerful than any other tool. It is a direct cost-e�ective route to your 
target market. 
The participation cost and sponsorship packages can be from as little value as JD 1400  or US $2000  (General                      
Sponsorship) to US $ 20000 or JD14000 ( Diamond Sponsorship) as follows:
-   Adding logo of the company to the advertising campaign depending on the kind of sponsorship, the sponsor will 
be nominated as Platinum, Diamond, Golden, Silver or General Sponsors. Special o�er with details will be submitted 
upon request.

•   Sponsorship of JIMEX Forum: 
•    Hosting a lunch or gala dinner for the exhibitors. 

Participation and 
Sponsorship Packages:  
JIMEX is an open opportunity to 
promote the exhibitors / Trade 
Marks too: Be Sponsor and our
 Partner 



رعاية املعرض:
تشمل الئحة الرعايات التي يقدمها منظمو املعرض عدد من الرعايات القيمة 
احلملة  من  واإلستفادة  الزوار  إلستقطاب  العارضة  اجلهات  مشاركة  تعزز  التي 
اإلعالنية الفنية واملتعددة اجلوانب ( إعالنات - بطاقات دعوة - بوسترات - بريد 
إلكتروني- مواقع إلكترونية) تتفاوت فرص الرعايات املتاحة مع طبيعة احلمالت 
فضية -  الالئحة رعايات عامة –  الراعية وأغراضها وتشمل  اإلعالنية للجهات 

ذهبية - ماسية ورعايات خاصة لبعض فعاليات املعرض املرافقة.

زوار املعرض:

برنامج املعرض:

يزور املعرض أكثر من ثمانية آالف زائر معظمهم من املهندسني ورجال األعمال والصناعيني واملقاولني واإلستشاريني واخملتصني والفنيني والرسميني والهيئات 
الدبلوماسية في األردن.

وتشير اإلحصاءات الرسمية املوثقة للزوار أن زوار املعرض من األردن وفلسطني والعراق وسوريا ولبنان ومصر وتركيا ودول اخلليج وأوروبا والهند والصني وكوريا 
اجلنوبية. معظم زوار املعرض من القطاعات الصناعية واملياه والكهرباء والهيئات الرسمية واحلكومية واملقاوالت واإلستشارات الهندسية.

الفعالياتالتوقيتالتاريخ

 2014 / 5 / 27

2014 / 5 / 30 - 27

  2014 / 6 / 1 - 5 / 30

2014 / 6 / 2

2014 / 6 / 5 - 2

 2014 / 6 / 6

2014/ 6 / 8 - 7

ً مؤمتر صحفي إلعالن إنطالق فعاليات املعرضالساعة الواحدة ظهرا

ادخال املعدات اخلفيفة أقل من 200 كغم 
واستالم الشركات

حفل افتتاح املعرض

أوقات زيارة املعرض

منتدى جاميكس للطاقة والطاقة املتجددة 

املعرض مغلق

إخراج املعدات وفك الديكور 

تركيب الديكور واستالم الشركات وادخال املعدات الثقيلة
ً -  6 مساءً 9 صباحا

ً - 9 مساءً 9 صباحا

اخلامسة مساءً

الرابعة الى العاشرة مساءً

السادسة الى التاسعة مساء3ً - 5 / 6 / 2014

اجلمعة

ً - 6 مساءً  9صباحا

يرافق املعرض منتدى جاميكس حيث يشمل املنتدى أيام علمية و ندوات وورشات 
عمل ومحاضرات يقدمها خبراء عرب و أجانب.

يتم تنظيم منتدى خاص بترشيد الطاقة في الصناعة واملياه بالتعاون مع عدد  
على  القادمة  دورته  في  املنتدى  يركز  وسوف  واحلكومية  الرسمية  الهيئات  من 
املياه  في  الطاقة  وترشيد  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تواجه  التي  التحديات 
والصناعة. ومت تخصيص قاعة خاصة ملنتدى ومعرض الطاقة املتجددة وتقنيات 

الطاقة الشمسية.

منتدى جاميكس:


