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 Българо-Саудитската Бизнес Камара, в качеството си на ексклузивен представител 
за България, на Riyadh Exhibitions Co. Ltd. (REC) P.O. Box 56010, Riyadh 11554, King Abdullah 
Road, Kingdom of Saudi Arabia), Кралство Саудитска Арабия, гр. Рияд,  има удоволствието да 
представи на вашето внимание:

Saudi Agriculture
 The 34th International Agriculture, Water & Agro-Industry
Exhibition - Riyadh.
Saudi Agro-Food
The 22nd International Trade Exhibition for Food Products - Concurrent
with Saudi Food-Pack - Riyadh.
Saudi Food Pack
The 5th Trade Show for food Processing & Packaging - Riyadh
11 – 14 October 2015 

Обща информация:
Изложение: Saudi Agriculture, http://www.recexpo.com/; http://www.saudi-agriculture.com/

Период: 11 – 14 October 2015 
Местоположение: Riyadh International Convention & Exhibition Center: Рияд, Саудитска 
Арабия
Организатор: Riyadh Exhibitions Co. Ltd. (REC)

Панаирът Saudi Agriculture, е с 34 годишни традиции в развиването на бизнес 
взаимоотношенията и конктактите между Саудитските фирми и външният пазар.
Това е активен Панаир, на който се договарят и сключват договори с местни контрагенти. 
Панаирът се посещава от Търговци на едро, Модерните търговски вериги, Агрономи, 
Фермери, Инжинери, Производители и Вносители. 

Панаирът дава изключителна възможност за навлизане на пазара на кралство Саудитска 
Арабия на фирми произвотители и преработватели от България. Това пазар, който се 
развива изключително динамично, с високи темпове на разтеж, плтежоспособен и
е много атрактивен.
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 Обобщена икономическа инфрмация за Кралство Саудитска Арабия:

- Саудитска Арабия се счита за най-голямата икономика в региона на Персийския залив.
- Бюджетът на 2015 година набляга на фискалната позиция на Кралство и нейната 
отвореност да продължи разходи за икономическото и човешкото развитие.
- Силна потребителска база и нарастващи нужди в търговията на дребно.
- Потребителите в Саудитска Арабия стават все по-добре информирани и образовани 
(типичният потребител е млад и платежоспособен).
- Разходите на домакинствата се очаква да нарастнат с 8% през тази година, а продажбите 
на дребно да растат в двуцифрени стойности.
- В страната има висок доход на глава от населението и пазарно ориентирана икономика.
- Уникални условия на пазара предоставят на бизнесма и предприемачите в Саудитска 
Арабия възможноста да предоставят все по-креативни предложения, за да отговорят на 
нуждите на потребителите.
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 Кратка информация за 33-ия панаир Saudi Agriculture, 2014

- 26 000 посетители от 21 държави
- 630 изложители от 32 държави
- 18 000 м2 изложбени площи

Българо -  Саудитска Бизнес Камара е на ваше разположение във 
връзка с подготовка и изпращане на мостри; спомага за уреждането на 
визи; спомага за самолетни билети и настаняване. На ваше 
разположение сме за всякакви въпроси свързани с вашето посещение 
и участие на панаира. 


