
24 – 26 April 2018
Tuesday – Thursday
11am to 7pm

Jeddah Center for Forums & Events

SECOND
EDITION

Creating business 
opportunities within the 
growing industry

24 – 26 أبريل 2018
من الثالثاء إىل الخميس

من 11 صباًحا إىل 7 مساًء
مركز جدة للمنتديات والفعاليات

لفرص عمل مزدهرة 
ضمن صناعات األمن 

والسالمة



Who should visit?

2017 Intersec  
Saudi Arabia Visitors

Satisfi ed to Very Satisfi ed

Government

System Integration /

 Installation

IT / Telecommunication

Contracting /  

Development 

Consultancy

Banking / Finance

Insurance

Guarding Services

Logistics /  

Warehousing

Architecture / 

Design

Wholesale Trade

Facility Management

Oil & Gas

Aviation

Hospitality

Education

Healthcare

Engineering

الحكومة 
تكامل النظام/ التثبيت
تكنولوجيا املعلومات/

االتصاالت 
التعاقد/ التطوير 

االستشارة 
الشؤون املرصفية/ املالية

التأمني 
خدمات الحراسة

اللوجستيات/ التخزين/
الهندسة املعامرية/

التصميم 
تجارة الجملة

إدارة املنشآت 

البرتول والغاز
الطريان 
الضيافة 
التعليم 

العناية الصحية
الهندسة

من سيستفيد من الزيارة؟

يشعر %91 من زوار 
انترسك السعودية 

بالرضاء التام



Meet 150+ exhibitors

Analyse 2 product groups

Connect with 20+ exhibiting countries

SHOW 
HIGHLIGHTS

Security
ance
 Security 
tion Security

Homeland Security

Fire & Safety
F
F
R
Safety & Health 

Explore over 500 leading security brands

النقاط الرئيسية 
للمعرض:

األمن  الحريق والسالمة

حلل مجموعتي منتجات

فرص مقابلة +150 عارض

التواصل مع +20 دولة عارضة

استكشف أكرث من 500 عالمة تجارية رائدة يف مجال األمن

مراقبة
األمن املادي

أمن املعلومات
األمن القومي 

منع الحرائق 
التحكم يف الحرائق 

اإلنقاذ 
السالمة والصحة 

www.intersec-KSA.com/Firewww.intersec-KSA.com/Security



How to make the 
most of your visit

PRINT YOUR BADGE, 
SKIP THE QUEUE!
After registering online, print your badge yourself 
in advance, or even at the Q-Jump kiosk at the 
venue to avoid the busy counters. The badge can 
be generated after you receive an email from the 
organising team, one week prior to the show.

EXHIBITOR SEARCH 
MODULE
Our search module reveals over 170 exhibitors’ 
information in seconds, many of whom are leading 
names in security. Search by company, products, 
brand or country. 

Visit: www.intersec-KSA.com/DMEE

Avoid having to wait in line to fill up the 
registration form – register online, today!

Register now 
www.intersec-KSA.com/DM

REGISTER ONLINE FOR 
HASSLE-FREE ENTRY

اطبع بطاقتك، وتجنب 
الوقوف يف الطابور!

منوذج البحث
عن العارض

بعد التسجيل عرب االنرتنت، قم بطبع بطاقتك 
بنفسك، مقدًما، أو حتى يف كشك «كيو جامب» 

باملقر لتفادي املكاتب املزدحمة. ميكن طبع البطاقة 
بعد استالم رسالة بريد إلكرتوين من فريق التنظيم، 

قبل العرض بأسبوع.

يكشف منوذج البحث عن معلومات حول أكرث من 
170 عارض يف ثواِن، معظمهم من األسامء الرائدة يف 
مجال األمن. ميكنك البحث باستخدام اسم الرشكة أو 

املنتجات أو املاركة أو الدولة. 
www.intersec-KSA.com/DMEAقم بزيارة:

سجل عرب االنرتنت لتحظى 
بالدخول دون عوائق

تجنب االنتظار بالصف ملأل استامرة 
التسجيل- سجل عرب االنرتنت، اليوم! 

سجل اآلن
www.intersec-KSA.com/ADM



With free access to the program, make the most of your 
visit to the show. You can plan all three days of your 
presence at the show and explore endless possibilities!

For more information: www.intersec-KSA.com/DMBE

Automatic Matchmaking 
As a pre-registered visitor, you will automatically 
receive a separate email with your login credentials 
to access the Business Matchmaking Program. 

Creating Connections 
The program will provide a personalised report, listing 
out all relevant exhibiting companies at the show with 
similar business interests, in order to schedule 
meetings with them.

Online Diary 
Schedule meetings with the participants effortlessly, 
and receive real-time updates in your Online Diary if 
there are changes to the schedule. 

Specific Filtering 
Use a range of filters to identify and connect with 
participants you wish to meet at the exhibition, 
more precisely.

FREE BUSINESS MATCHMAKING
PROGRAM

حقق االستفادة القصوى من زيارتك للمعرض باستخدام الدخول 
املجاين إىل الربنامج حيث ميكنك حجز حضورك طوال األيام الثالثة 

باملعرض لتستكشف إمكانات ال حرص لها!
ملزيد من املعلومات:

بصفتك زائر مسجل مسبقاً، سوف تحصل تلقائياً  
عىل رسالة بريد إلكرتوين منفصلة بتفاصيل تسجيل 

دخولك إىل برنامج توفيق األعامل. 

يقدم الربنامج تقرير شخيص، يوضح جميع الرشكات 
ذات الصلة باملعرض، والتي ترتبط مبصالح أعامل 

مشابهة بغرض ترتيب مقابالت معهم. 

استخدام مجموعة عوامل التصفية للبحث 
ولتحديد املشاركني، ممن ترغب يف مقابلتهم يف 

املعرض، التواصل معهم، بشكل أكرث دقة.

رتب مقابالت مع العارضني دون معاناة، واستلم رسالة بريد 
إلكرتوين بالتحديثات الفورية عىل مفكرة االنرتنت الخاصة بك 

يف حال وجود أي تغيري باملوعد. 

توفيق األعامل التلقايئ

إنشاء التواصل

التصفية املحددة

مفكرة االنرتنت 

www.intersec-KSA.com/DMBA

برنامج توفيق األعامل املجاين 



منتديات
معرض إنرتسك الرشق األوسط لألمن

منتدى إنرتسك للوقاية من الحرائق
24 – 25 أبريل، 2018 (الثالثاء- األربعاء)

26 أبريل، 2018 (الخميس)

FORUMS
Intersec Middle East Security Forum 

24 – 25 April, 2018 (Tuesday – Wednesday)

Intersec Fire Safety Forum 
26 April, 2018 (Thursday)



Connect with the 
world’s leading 
companies

Launch Partners: رشكاء التدشني:

تواصل مع 
الشركات 

العالمية الرائدة. 



Organised by الـمـنـظـمـون

In association with بالتعاون مع

With the support of Official Supporterبالدعم من الداعمني الرسميني

www.intersec-KSA.com/Discover
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