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تحت رعاية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية 
سعادة االستاذ/ عجالن بن عبدالعزيز العجالن   

شكر وتقدير التحاد الغرف التجارية السعودية 

على رعايتها للمعرض ودعمها الكبير لقطاع االمتياز التجاري على مستوى 
المملكة العربية السعودية والذي اولت اهتمامًا كبيرًا من أجل إنجاحه

Under the patronage of 
The President of The Federation of 

The Council of Saudi Chambers of Commerce, 

H. E. Mr. Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan  

www.infranexpoksa.com

Thanks & Appreciation to The Federation of Saudi Chambers of Commerce 

For its sponsorship of the exhibition and its great support for the franchise sector in 
the Kingdom of Saudi Arabia, which paid great attention to its success.
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كرئي��س تنفيذي أدير شركة االمتي��ازات الوطنية والتي  ¬
تهت��م بقط��اع وتطوي��ر العالم��ات التجاري��ة والتسويق 
له��ا فق��د حرص��ت وفري��ق العمل  م��ن خ��الل معارضنا 
المتخصص��ة باالمتي��از التج��اري الت��ي تنظمه��ا إح��دى 
شركاتن��ا وه��ي االبعاد الثالث��ة أن تكون هن��اك منصة 
ترويجي��ة للف��رص االستثماري��ة بجمي��ع القطاع��ات من 
خ��الل منح العالم��ة التجاري��ة أو عرض الف��رص الواعدة 
أم��ام المستثمري��ن لدعمه��ا واالستثمار به��ا وقد عشنا 
بالفت��رة السابقة خالل جائحة كوفي��د 19 أوقاتًا انطلق 
فيه��ا قطاع االمتياز التجاري بقوة وأثبت أن العمل بهذا 
النظ��ام ال يقارنه أي نظام آخ��ر في دعم االعمال ونمو 
قيمته��ا السوقية ويعتبر هذا المعرض النسخة السادسة 
بعد ثالث نس��خ حضورية ونسختين افتراضية تم تنظيمها 
بمشاركات تج��اوزت 500 عالمة تجاري��ة على مستوى 
الش��رق األوس��ط وحققت معه��ا نجاحًا كبي��رًا حيث تم 
توقيع ع��دد كبير من الصفقات خاللهم��ا باإلضافة إلى 
اللق��اءات االفتراضية والتسويق للعالم��ات الغير مباشر 
والتعري��ف بالمستشاري��ن وإظهار قص��ص النجاح بقطاع 

االمتياز التجاري. 

وق��د عملنا في الفت��رات السابقة على ع��دة مشاركات  ¬
دولي��ة حرصنا فيها على عل��ى تشجيع رواد األعمال على 
خوض تجربة االمتياز التجاري الدولي ومن أهم المعارض 
الت��ي ت��م استهدافها حصريًا ه��و معرض باري��س لالمتياز 

التجاري والذي اثمر عن تجربة قوية وناجحة.   

والي��وم يأتي ه��ذا المعرض كأول مع��رض بعد الجائحة  ¬
الذي انتظره الكثير من رواد األعمال وأصحاب العالمات 
التجاري��ة ويق��دم العدي��د م��ن الف��رص الممي��زة وفرص 
التسوي��ق واالستثمار من خالل الشراكات الناجحة، كما 
استهدفن��ا وجود أه��م الشرك��ات العالمي��ة المسوقة 
للعالم��ات التجاري��ة وكب��ار المستشاري��ن والمطوري��ن 

وقصص النجاح كل هذا لتعم الفائدة على الجميع.

 ¬ As the CEO at the National Franchises com-
pany, which works in the Franchising market as 
well as brands development and marketing 
sector, I have assured with our team members 
throughout our international expos specialized 
in the franchising market organized by one of 
our partners 3 dimensions to have a platform 
of marketing for the investors in all sectors, 
whether by selling the brand or exposing the 
chances ahead for the investors.

 ¬ Throughout the last few years, we have passed 
with Covid-19, the franchising market has 
grown rapidly and strongly, and for that it has 
proven that working in the franchising sector is 
incomparable with any other business sectors 
by supporting the businesses and growing its 
market value. This Expo is the sixth edition after 
three visiting expos and two virtual ones with 
a total contribution of more than 500 brands 
from the middle east, which have witnessed 
the signing and closing of many deals. In ad-
dition to seminars and indirect marketing and 
by showing some success stories in the field of 
Franchising.

 ¬ We have worked on many international con-
tributions in which we have made sure to en-
courage businessman and businesswomen to 
experience the international franchise market 
and one of the targeted expos was the “Paris 
franchising expo” which led to an incompara-
ble experience and success stories.

 ¬ Now we have arrived at the first Franchising 
expo after the Covid-19 which so many inves-
tors, businessman and businesswoman and 
brand owners have been waiting for. This expo 
will offer so many marketing and investing 
chances by bonding successful partnerships. 
As we would like to inform you that we have 
targeted one of the elite marketing and bro-
kering companies in the world to give us the 
best solutions and their success stories which 
will affect everyone.

 عبري جليح
المدير التنفيذي لرشكة االمتيازات الوطنية 

ومعرض االمتياز الدويل

Abeer Julaih 
CEO of the National Franchise Company, 
International Franchise Exhibition
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بامتيازك معنا تتميز

من أنواع عقود االمتياز:

امتياز التصنيع.
امتياز التوزيع.

االمتياز االستثماري.
امتيازالخدمات. 

أهمية عقد االمتياز التجاري "لمانح االمتياز":
التوسع السريع من خالل صنع عالمة مميزة تتجاوز حدود

اإلقليم والدولة. 
توزيع السلع أو الخدمات بأسلوب محدد ومنظم، بال جهد

إداري مستمر. 
تكثير اإليرادات من خالل المقابل المالي الذي يتحصله من
"صاحب االمتياز" سواًء من الربح أو من خالل شراء "صاحب

االمتياز" معظم المواد من المانح.

استقالل الممنوح له بوصفه مستثمًرا ومالًكا للمشروع، وتقليل هامش الخسائر بحيث يضمن النجاح
كنتيجة طبيعية للدعم الفني واإلداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من المانح.

استفادة الممنوح له من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح له، بأسعار تنافسية، وبجودة أثبتت
قبول الجمهور لها. 

يستفيد الممنوح له من الخبرة والتدريب النوعي والمستمر التي يقدمها له المانح، إذ ُيجنبه األخطاء،
ويضمن له انطالقة معقولة بربح مرٍض ومجٍز.

 

أهمية عقد االمتياز التجاري "لصاحب االمتياز":

شركة المختّصون للمحاماة
(SLF) واالستشارات القانونية
تساهم بمسؤولية الوقوف مع
الحقوق والّدفاع عنها، واإلدالء
بما يوجب منع النزاعات ابتداًء
من صياغة محكمة للعقد
والمشاركة في تأسيس
الشركات، وتقديم االستشارات،

والعديد من الخدمات.
 

للمزيد حول الشركة:خـــدماتنــا:

تأسيس الشركات واندماجها. 
صياغة االتفاقيات (االمتياز وغيره). 

نشر الوعي القانوني. 
التقاضي والدعاوى.
تقديم االستشارات.

التمثيل القضائي.
التحكيم.

 

 0112422234.       +966505832832.         Info@thespecialists.com.sa        SlfLawFirm



 ¬ National Franchises is the consult-
ing partner at the international 
franchise expo, it is considered to 
be one of the leading compa-
nies in the Arab world, as it focuses 
its work on the investing in the fran-
chising market and commercial me-
diation to help the brand owners and 
investors to expand and grow in their 
line of business. As well as we give fi-
nancial assistance throughout the in-
vesting and monetary companies.

 ¬ The National franchises team has sev-
eral experts within its team whether in 
the franchising sector or developers 
and creators of new ideas and opera-
tional assistance in the restaurants and 
cafés and training systems. Also, at 
National Franchises we have opened 
our offices in Saudi Arabia and Dubai 
as well as we are working on opening 
more than thirty brand offices which 
will hold more than 300 consultants 
and 240 brokers in the GCC and the 
Arab world by the end of 2024.

www.nf.com.sa

تعتبر شركة االمتيازات الوطنية الشريك  ¬
االستشاري بمع��رض االمتياز التجاري 
الدول��ي وه��ي احد أه��م الشركات 
عل��ى مستوى الوط��ن العربي حيث 
االستثم��اري  القط��اع  عل��ى  ترك��ز 

باالمتي��از التجاري والوساط��ة التجارية 
ورواد  التجاري��ة  العالم��ات  لمساع��دة 

األعمال عل��ى التوسع والنمو في السوق  
المحلي والدولي  كما تقدم كافة الحلول 
التمويلية من خالل الشراكات االستثمارية 

او الشركات المالية.
كم��ا تض��م الشرك��ة مجموع��ة م��ن خبراء  ¬

صناع��ة االمتي��از ومستشاري��ن متخصصي��ن 
ف��ي التطوي��ر وإع��داد االدل��ة التشغيلية 
والمقاه��ي  المطاع��م  وتشغي��ل  وإدارة 
والتدري��ب وإع��داد أنظمة إداري��ة تستفيد 
منها الشركات كما تهدف إلى التعاقدات 
خ��الل  م��ن  أهدافه��ا  إلنج��اح  الدولي��ة 
الشراك��ات الناجحة في قط��اع الوساطة 
باالمتي��از التج��اري وقد أسس��ت لها مراكز 
تطوي��ر في المملك��ة العربي��ة السعودية 
ودبي والعمل على تأسيس أكثر من ثالثين 
مكتب��ًا إداريًا يضم أكثر م��ن 300 مستشارًا 
و240 وسيط امتي��از تجاري على مستوى 
الخليج والوطن العربي بنهاية 2024م من 

خالل منح االمتياز التجاري.

الشريك االستشارى

 Riyadh
KSA

@nfksaonline



المزايا المقدمة       
من شركتنا:

اضافة اإلع��الن الخاص بالعالمة  ¬
التجارية بالصفحة األولى بموقع 

الشركة.
بالقوائم  ¬ اإلعالنات  في  اإلدراج 

ال��ب��ري��دي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ت��روي��ج 
للعالمات التجارية.

التروي��ج ف��ي حساب��ات مواقع  ¬
التواصل اإلجتماعي للشركة.

التسويق المجاني في المعارض  ¬
التي ننظمها كشركة.

دلي��ل  ¬ ف��ي  العمي��ل  إضاف��ة 
اإلستثم��ار للف��رص اإلستثماري��ة 

الخاصة بالشركة. 

إدارة وتشغيل العالمات التجارية:

تنوع فريق العمل لدينا يخولنا الولوج إلى عالم التشغيل وإدارة العالمات التجارية.

في هذا المجال تنقسم المهمات إلى النقاط التالية:

متابعة األعمال اإلنشائية لفروع الوكالة التجارية. ¬

متابعة التصاميم الخاصة وتطبيق الهوية البصرية. ¬

توظيف وتدريب الكادر البشرّي على المعايير الخاصة بالوكالة التجارّية بمختلف إختصاصاتهم. ¬

تطبيق معايير الجودة وخدمة العمالء. ¬

تقديم التقرارير األسبوعية والشهرية الالزمة لمالكي اإلمتياز التجاري. ¬

متابعة األمور التشغيلية اليومية بكافة تفاصيلها. ¬

Mob.:+966503844221 
         +966562999007
Email: info@nf.com.sa
Website: www.nf.com.sa



ماذا نقدم لك؟
إن خدماتن��ا في شرك��ة اإلمتي��ازات الوطنية 

تنقسم لعدة أفرع:

تطوير العالمات التجارية. ¬
تأسيس العالمات التجارية. ¬
إدارة وتشغيل العالمات التجارية. ¬
تسويق وبيع العالمات التجارية. ¬

اإلستشارات. ¬

حقق توسعك معنا

نح��ن نعتق��د أن الدخول ف��ي عالم  ¬
التطوي��ر التجاري معن��ا في شركة 
اإلمتي��ازات الوطنية ل��ن يقدم فقط 
لكم فرصة لإلستثم��ار في العالمة 
التجاري��ة الخاص��ة بكم ولك��ن أيضا 
لتعري��ف  كبي��رة  قيم��ة  يضف��ي 
المستثمرين على تفاصيل عالماتكم.

 إن إبداعن��ا ف��ي أداء ه��ذا النشاط  ¬
المتشع��ب وطريقتن��ا ف��ي الخدمة 
وجودة المنتجات واألدلة التشغيلية 
الت��ي نقدمه��ا بإتقان س��وف يوّلد 
الحم��اس لديك��م للوص��ول آلف��اق 
المهن��ي  المست��وى  عل��ى  رائع��ة 

والشخصّي.

مؤسسة األبعاد الثالثة 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات

@3dimensionsme
Kingdom of Saudi Arabia, 
Eastern Province, Damam

+966 562999007  
+966 138349550

info@3dimensions.me
www.3dimensions.me

ثرى دايمنش��ن هى إحدى الش��ركات الرائدة ف��ى صناعة االجتماعات  ¬
وإدارة األحداث مقرها الرئيسى بالمنطقة الشرقية حققت نجاحًا كبيرًا 
على مس��توى دولى وكونت مجموعة واسعة من الشركاء من خالل 
قيامها بالملتقيات والمعارض التجارية المتنوعة والمشاركات العالمية 
والعربي��ة التى كس��بت من خالله��ا العديد م��ن الخبرات واالس��اليب 
االحترافية بمجال التنظيم كما تتميز بقاعدة كبيرة جدا من العمالء من 

مختلف دول العالم.

Theme

الشعار

دلـة و حال
D A L L A H  &  H A L A

Verdure Fresche Identity V1

05022001

01COMPANY  PROFILE

ESTABLISHED 2018

1

ShrimpShrimp
 Caption Caption

ENGINEERING



مؤسسة األبعاد الثالثة 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات

@3dimensionsme
Kingdom of Saudi Arabia, 
Eastern Province, Damam

+966 562999007  
+966 138349550

info@3dimensions.me
www.3dimensions.me

ثرى دايمنش��ن هى إحدى الش��ركات الرائدة ف��ى صناعة االجتماعات  ¬
وإدارة األحداث مقرها الرئيسى بالمنطقة الشرقية حققت نجاحًا كبيرًا 
على مس��توى دولى وكونت مجموعة واسعة من الشركاء من خالل 
قيامها بالملتقيات والمعارض التجارية المتنوعة والمشاركات العالمية 
والعربي��ة التى كس��بت من خالله��ا العديد م��ن الخبرات واالس��اليب 
االحترافية بمجال التنظيم كما تتميز بقاعدة كبيرة جدا من العمالء من 

مختلف دول العالم.
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نتطل��ع للوص��ول لخدم��ة أكبر ش��ريحة م��ن عمالئن��ا داخ��ل المملكة 
والوص��ول للعالمي��ة والتعريف بتراثنا الس��عودي األصي��ل عبر  مطبخ 

حاشي باشا الغنى بالتفاصيل... 

We look forward to serving the largest segment of our 
customers inside the Kingdom, reaching globalization, 
and introducing our authentic Saudi heritage through 
Hashi Basha's kitchen, which is rich in details...

راعي رسمى







راعي ماسي

احصل على 
اهم العالمـات المحلية المتخصصة في 

البرجر









قيم شاورمر

مفهوم شاورمر

منتجات شاورمر 

ُتعد شاورمر أحد أكبر شركات المطاعم 
المملوكة والمدارة محليًا في المملكة 
العربية السعودية، في شاورمر نؤمن 

أن وجبة الشارع العربي التقليدية 
األكثر شعبية ,الشاورما هي محور 

هويتنا ومن هذا المنطلق وعبر 
اإلبتكار و اإلبداع نقدم جميع منتجاتنا

 يعد البحث والتطوير في المنتجات  
واالبتكار مع التركيز على الذوق عامًال 

مهمًا  جعلنا في صدارة سوق 
الشاورما، فإننا نتمتع باإلستباقية و  

السرعة بما يكفي للتكيف مع األذواق  
المحلية والتغيرات في السوق.

يتم  توفير منتجات شاورمر من مصنعنا  
ذي المستوى العالمي ، و تتميز  جميع 

منتجاتنا باإلمتثال ألقصى .معايير 
السالمة و جودة الغذاء

مطاعم شاورمر 
إستثمرت شاورمر بشكل كبير في إعادة 

تصميم مطاعمها  وتحسين تجربة العمالء 
بشكل عام لخلق عملية تحضير طعام شفافة 

أمام أعين عمالئنا.
كما و تتميز شاورمر بتنوع تنسيقات المتاجر 

لتناسب اإلقتصاديات اإلجتماعية لكل 
منطقة تجارية بدءًا من المتاجر المستقلة و 

التي تتضمن خدمة طلبات السيارات ، أو 
المتاجر داخل المجمعات التجارية ومحطات 

الوقود ومؤخرًا قمنا بإضافة نموذج عربات 
الطعام (الفود ترك).

التعبئة والتغليف

تهتم شاورمر بأدق التفاصيل لتضمن 
لعمالئها تجربة مميزة دائمًا، لذلك 

إبتكرت شاورمر طريقة التغليف الفريدة 
و التي صنعت خصيصًا لمنتجات شاورمر

تواصلنا مع أحبابنا
 أينما ذهبنا ، نتعرف على جمهورنا ونتحدث 

إليهم بلغتهم.
إبداع مليء باإلثارة يتناسب مع جمهور جيل 

. Zاأللفية والجيل
تعمل منصاتنا القوية للعناية بالعمالء 

وتطبيق الهاتف المحمول .ًوبرنامج الوالء 
على إبقاء عمالؤنا مشاركين وجزءًا من 

الرحلة دائمًا.

رحلة ٢٢ عامًا
الرحلة الناجحة لعالمة تجارية سعودية مبتكرة محلية أصبحت 

أكبر سلسلة مطاعم شاورما في العالم 
حيث تضم أكثر من ١٥٠ متجرًا, والعدد في ازدياد.

شاطح
مضياف

متميز
شفاف

في شاورمر أيضًا نهدف إلى نشر 
حب وبهجة الشاورما المبتكرة في 

جميع أنحاء البالد والعالم وخلق بصمة 
عالمية للشاورما والعالمة التجارية 

شاورمر.

تحافظ شاورمر على إلتزامها باإلبتكار 
من خالل اإلستثمار في جودة 
المكونات  المستخدمة، وإدارة 

سلسلة التوريد المتقدمة و استخدام 
أحدث تقنيات مجال صناعة األغذية.

قصة نجاح سعودية يتردد 
صداها عبر األجيال

نحن بجانبك منذ اللحظة التي تصبح فيها شريكنا في 
العمل وسوف ندعمك طوال هذه الرحلة الريادية.

على المستوى الوطني تتمثل الرؤية في 
الوصول إلى مكانة العالمة التجارية البطلة  

التي يتردد صداها بفخر لدى الشعب 
السعودي عبر األجيال.

أما على المستوى العالمي، بينما  يتحول 
الطعام الشعبي وخاصة  شاورما الشرق 

األوسط بسرعة إلى العالمية، نؤمن بقوة  
أن شاورمر لديها ما يلزم لتصبح عالمة تجارية 

عالمية.

1-رحلة ريادة األعمال: كونك صاحب إمتياز شاورمر هو فرصة لبناء  
عمل تجاري وإستثمار طويل األجل 
إلمتالك وتشغيل أكثر من مطاعم 

الخدمة السريعة .
2-التدريب: تسعى شاورمر 

جاهدة بأن تصبح أفضل 
شركة إمتياز للمطاعم من  

خالل تقديم كل من  تدريب 
العلمي والمواد وأنظمة 

الدعم المتطورة  التي 
تحتاجها للنجاح في عملك.
3-الدعم: نحن بجانبك منذ 

اللحظة التي تصبح فيها 
شريكنا في العمل وسوف 

ندعمك طوال هذه الرحلة الريادية.

نعتقد أنه لزيادة معدل النجاح، يجب أن يكون الحاصل على اإلمتياز 
من سكان المدن التي يرغبون في العمل فيها ، مع تخصيص 

وقت لهذه الرحلة الريادية.
اإلمتياز معنا ليس فرصة لإلستثمار الماليًا فقط بل أيضًا يتطلب 

الشغف والتفاني. إنه عمل شاق ولكنه أيضًا مجٍز للغاية.
تتوفر مجموعة متنوعة من تنسيقات المتاجر لتناسب اإلحتياجات 

اإلجتماعية واإلقتصادية لكل منطقة تجارية.
كونك صاحب إمتياز شاورمر هو فرصة لبناء عمل تجاري واستثمار 

جذاب طويل األجل إلمتالك وتشغيل مطعم خدمة سريعة.

1 100  

 20

Endeavor

35

 15

100150

 5  

Forbes 

إمتياز شاورمر التجاري, لماذا؟

قصة شاورمر

شاورمر
عالمة تجارية وطنية 
بـطـموحـات عـالميـة

شاورمر ماركة سعودية محلية رائدة في صناعة الخدمات الغذائية. 
في شاورمر نؤمن بأن العادات و التقاليد الشرق أوسطية هي 

جوهر هويتنا ومنها "الشاورما" ومن هذا التقليد من خالل االبتكار 
واإلبداع، نحن نقدم جميع وجباتنا ومنتجاتنا.

في عام  ١٩٩٩ بدأت شاورمر رحلتها من العاصمة السعودية  
الرياض. أخذت الرحلة شاورمر  في جميع أنحاء المملكة ، حيث

شاركنا حب الشاورما في أكثر من ٣٠ مدينة مع ١٣٠ فرعًا و العدد 
في إزدياد.
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حال الجزيرة

تأسس مصنع حال الجزيرة في عام )1966م(  ¬
ف��ي مدينة بري��دة وبدأ باكتس��اب خبرته في 
صناع��ة الحلويات الشعبي��ة لمنطقة القصيم 
مث��ل الكليجا والمعم��ول وغيرها فكانت من 
أول��ى المصان��ع بالمنطق��ة وأول م��ن أدخل 
الحلوي��ات الشعبية تحت إط��ار صناعي، ومنذ 
ذل��ك الحي��ن عرفت مصان��ع حلوي��ات الجزيرة 

بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية بالمن.

https://halaaljazera.sa

مطاعم ومطابخ ريف العرب

https://reefalarabsa.com/

في البداية، لما نتحدث عن ريف العرب، بكل فخر نتحدث عن شركة وطنية رائدة في  ¬
تقدي��م الوجبات الشعبي��ة، شركة تميزت في معرفة احتي��اج العمل، وواكبت تطور 
الس��وق ونافس��ت فيه بكل قوة واقت��دار ريف العرب السلسل��ة الحافلة بالنجاحات 
ف��ي ك��ل خطوة م��ن خطواتها ومع ك��ل فرع من فروعه��ا، وفق رؤي��ة هدفها ان 
تك��ون العالمة التجارية الرائدة في مج��ال مطاعم األكالت الشعبية في المملكة، 
ورسال��ة تضم��ن االلت��زام بتقدي��م األك��الت الشعبية بأفض��ل مذاق وأعل��ى معايير 
 الج��ودة والسالم��ة الغذائية، وقيم ترتك��ز على الثقة والجودة وااللت��زام والمهنية.
تفخ��ر ريف العرب بشبك��ة جغرافية واسع��ة لفروعها، في المدين��ة المنورة وحائل 
وحف��ر الباطن وجازان وجدة وينبع وتبوك والح��دود الشمالية والجوف، في تغطية 

شاملة ل %90 من انحاء مملكتنا الحبيبة.
وتفاخ��ر ريف الع��رب اليوم بحصولها على اعتمادين لشه��ادة األيزو في نظام إدارة  ¬

سالمة الغذاء عام 2018 م و نظام إدارة الجودة عام 2015.
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UTPS

 ¬ United Trademark & Patent Services [UTPS], an IP 
specialized law firm, had a humble beginning in the 
year 1949 with the vision to cater to the Intellectual 
Property Law needs of our clients. With more than 7 
decades of IP experience, the law firm comprises 
of lawyers and technical analysts specialized in 
Intellectual Property (IP) Rights and related issues. 
Excellence in our work has won the firm a leading 
position in this specialized field of law and we take 
pride in having more than 100 of the Fortune 500 
companies on our firm’s portfolio.

http://www.utmps.com/

24 Cafe

دعيج

https://www.instagram.com/24.cafe/

https://sidc.sa/#home
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Fit-N-Kids

2pu

 ¬ As a franchise owner, you can offer multiple youth 
services in one center with a low investment amount.

 ¬ With over 15 years of experience, Fit-N-Kids is a USA-
based Company offering Youth Fitness and Sports 
Programs such as gymnastics, ballet, martial arts & 
more.

 ¬ Become A Franchise Owner Today

توبي��و الشيزكيك البارد مفهوم جديد للحلى بالمملكة يسعى  ¬
لخلق لحظات سعيدة لألهل واألصدقاء.

هدفنــا: التحدث واإلرتباط بعالم��ة سعودية ذات جودة عالية  ¬
تسعى للمنافسة عالميًا وتقدم جودة وخدمة ممتازة للعمالء.

رؤيتنا: الوصول ل 300 فرع عام 2027. ¬

https://fitnkids.com/

https://www.instagram.com/tupiou.sa/?hl=en

نق����دم الوجب����ات الس��ريع��ة باللح��م الط����ازج والغي����ر مجم��د  ¬
بج����ودة عالي����ة وأس��عار مناس��ب��ة لجمي��ع الفئ����ات ف��ي ج��و 

ج��ذاب بفري��ق عم��ل محت��رف ومتناغ��م.  

I’M HUNGRY

https://sidc.sa/#home
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شاورمر

DOLMA

نق��دم في دولمة أوراق العن��ب والخضروات المحشوة  ¬
الشهية الطازجة المكونة م��ن التوابل الرائعة ممزوجة 
ب��األرز الشهي، أطباق عربية شعبي��ة بمذاق رائع ووجبة 

خفيفة محببة للجميع!

https://www.shawarmer.com/

http://www.dolma.sa/

هن��اك عدد قليل جًدا من سالسل الشاورما الناجحة و“شاورمر”  ¬
ه��ي أكبر سلسل��ة شاورما حت��ى اآلن في المملك��ة العربية 
السعودي��ة والعالم بأسره. شاورمر ه��ي واحدة من عدد قليل 
ج��ًدا من مفاهيم المطاع��م السريعة التي نمت خالل أكثر من 
22 عام��ا بداية من عام 1999 وصمدت أم��ام اختبارات الزمن 
وت��م توسي��ع نطاقها بنجاح ف��ي جميع أنح��اء المملكة. على 
المست��وى الوطني، تتمث��ل الرؤية في الوص��ول إلى مكانة 
العالمة التجارية البطلة الت��ي يتردد صداها بفخر لدى الشعب 
السع��ودي عب��ر األجيال. أما عل��ى المست��وى العالمي، بينما 
يتحول الطعام الشعبي وخاصة شاورما الشرق األوسط بسرعة 
إل��ى العالمي��ة، نؤم��ن بقوة أن شاورم��ر لديها ما يل��زم لتصبح 

عالمة تجارية عالمية.
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7149 837 54 966+                info@franchise.com.sa

...  
Your business is ours …

٩ ٢٥  
٢١  

 
 

Join the success story that lasted for more 
than 25 years in 9 cities and 21 facilities in 
the Kingdom of Saudi Arabia...

And transform your passion to a success 
story and be part of the strategic plan for 

 

 

Get the franchise opportunity now 
and scan the barcode

imtiazat

سولينا

Sabana Fried Chicken

منذ القدم يسعى االنسان الى تجميل حياته سواء بالروائح او االشكال, عطور سولينا مركبة من مكونات  ¬
زي��وت عطرية طبيعي��ة تمتزج مابين الج��ودة االوروبيه والعبق الشرقي, انشئت ع��ام 2020 حيث كانت 

الفكرة مستوحاه من الفلسفة االغريقية واختالطها باالصالة الشرقية.

 ¬ Business Opportunity to all people that no 
income, strengthen family for funding basic.

https://s.salla.sa/

https://sabanaku.com/

Franway

 ¬ Our passion of being investors, operators, franchisors, 
and franchisees with a mix of failure and success stories 
inspired us to establish Franway as a Saudi closed joint 
company looking for promising opportunities and 
providing quality franchising consultancy.

https://www.franway.co
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7149 837 54 966+                info@franchise.com.sa

...  
Your business is ours …

٩ ٢٥  
٢١  

 
 

Join the success story that lasted for more 
than 25 years in 9 cities and 21 facilities in 
the Kingdom of Saudi Arabia...

And transform your passion to a success 
story and be part of the strategic plan for 

 

 

Get the franchise opportunity now 
and scan the barcode

imtiazat



www.colizeum.ru
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مميز الطيب

Auntie Anne’s

تأسس��ت شرك��ة مميز الطي��ب للعطور والعود ع��ام 2009 م في  ¬
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لتكون نواة لسلسة من 
المح��الت والمعارض ونقاط البي��ع، لبيع وتوزي��ع العطور الشرقية 

والعربية والفرنسية وأنواع البخور والزيوت العطرية والعود.

 ¬ Auntie Anne’s is an American franchised chain of 
pretzel shops founded in 1988. Auntie Anne’s serves 
products such as pretzels, dips, and beverages. 
They also offer Pretzels & More Homemade Baking 
Mix. The chain has more than 1,600 locations 
around the world.

https://mumayaz.com/

https://www.auntieannes.com

هليل
سلسل��ة مطاع��م هلّيل المتخصص��ة في شاورم��ا اللحم...  ¬

شاورما هليل ألذ شاورما بالعالم. 

https://www.instagram.com/shawarma_hlayel/
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Join
Mazar Family
Branches

 Qatif
       Al-Nasrah 

Dammam 
Al Aziziyah
Al Jalawiyah
Al-Faisaliah

Al-Ahsa
Hofuf
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جمبري هو عالمة تجارية سعودية ¬
تقدم أجمل االكالت البحرية الحديثة باعلي معايير الجودة  ¬

وبأفضل طرق التقديم
¬ 20 خ��الل  م��ن  ممكنة  شريحة  ألكبر  ال��وص��ول   ال��ه��دف: 

فرع في خالل 10 سنوات.
االبتكار ¬ م��ن خ��الل  ال��ع��م��الء  ل��رض��ا  ال��وص��ول   ال��رس��ال��ة: 

وتقديم أفضل األسعار

جمبري فاكتوري

Planet Hollywood

 ¬ Planet Hollywood offers an extensive Hollywood 
memorabilia collection while the diverse menu offers 
all of your favorites. In New York on October 22, 1991, 
a dining experience inspired by the glamour and 
excitement of the big screen was born. Planet Hollywood 
offers an extensive Hollywood memorabilia collection 
featuring props from blockbuster movies and classic TV 
shows, while the diverse menu offers all of your favorites. 
Exotic salads and award-winning burgers are only a few 
of the many signature flavors you’ll find. You can also 
take home a piece of Hollywood with the latest fashions 
and collectible souvenir gifts.

https://instagram.com/shrimp_factory?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.planethollywoodintl.com/
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Earl of Sandwich

Chicken Guy

 ¬ We invented the Sandwich® in 1762. Our secret is our 
famous artisan bread, baked when you order, and 
traditional family recipes prepared with fresh ingredients. 
In 1762, John Montagu, the 4th Earl of Sandwich®, 
invented the meal that changed dining forever. As the 
story goes, he was playing cards and did not want to 
leave the gaming table to eat. He asked for a serving of 
roast beef to be placed between two slices of bread so 
he could eat with his hands. Thus, the Sandwich was born.

 ¬ Chicken Guy! features one-of-a-kind all-
natural fresh chicken tenders, hand-pounded 
to maximize crunch and paired with a wide 
selection of delicious sauces. Brined in fresh 
lemon juice, pickle brine and buttermilk, and 
infused with fresh herbs, these tenders deliver on 
flavor and texture. Choose from a wide array of 
sauces created by Chef Guy to enjoy with your 
meal and sides.

https://earlofsandwichusa.com/

https://chickenguy.com/
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Crafter

Buca di Beppo

 ¬ Crafter a place we create to answer many questions 
 ¬ Do you feel you are in a place look alike you? Yes
 ¬ Does the place color and setting area give you 

happiness and comfort feeling? Yes
 ¬ Do you feel luxury in the place and at the same time 

affordable? Yes
 ¬ Do we provide a high quality product match your mood? 

We worked hard to insure to be your answer always. 
Yes.

 ¬ The first Buca di Beppo opened its doors in 1993 
in the basement of a Minneapolis apartment 
building. Since then, we’ve grown to over 100 
locations worldwide. Our mission is to capture 
the fun and enthusiasm of an authentic Italian 
gathering along with delectable food. Every 
Buca di Beppo restaurant offers an.

http://en.crafter-sa.site/

https://www.bucadibeppo.com/



6th

Edition

 Riyadh
KSA

EXHIBITORS
 D I R E C T O R Y

www.infranexpoksa.com31



 Riyadh
KSA

THE INTERNATIONAL 
FRANCHISE EXPO

www.infranexpoksa.com 32

Car Care - كار كير

GULF PASTRY

 ¬ Car Care has not only provided its services to individuals, 
we have expanded to target specialists and car care 
centers, we also offer a commercial franchise by 
granting the commercial agent our expertise in this field 
to advance Car Care towards penetrating the local and 
international markets.

 ¬ Established in 1999, Gulf Pastry opened its first 
branch in Khalidiyah, Abu Dhabi. What followed were 
several years of quick expansion as the marketing 
campaigns, customer referrals and sound business 
principles began to pay off. Gulf Pastry is currently 
having 25 local outlets across the UAE.

https://carcare-franchise.com

https://gulfpastry.ae/

شاورما المهندس

ان��ت انطالقتنا في 2022/01/01 في مدينة الخبر, وطموحنا التميز  ¬
في صناع��ة شاورما الدجاج اللذيذة بنكهة خاص��ة بنا ضمن المعايير 
السعودي��ة والعالمية وبأحدث التقني��ات, لينطلق قطار التوسع الى 

الفرع ال 100 خالل السنتين القادمات بأذن اهلل.
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 High growth business opportunity 

 NOW... OPEN FOR FRANCHISE

Contact 
ibrahim@tulum-sa.com @tulumcafe.sa
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V-KOOL

JUST BURGER

تأسس��ت مؤسس��ة محم��د ب��ن ناص��ر العجاجي ف��ي عام  ¬
2000م كمؤسسة وطنية تعمل في مجال العزل الحراري 
للسيارات والمباني بمختلف أنواعها وهي الوكيل الحصري 
والوحي��د لشرك��ة في – ك��ول العمالقة في مج��ال العزل 
الحراري, وحتى يومنا هذا قطعت شوطا طويال من النجاح 
والتطور حتى أصبحت تمتلك اكثر من 12 فرعا متوزعة داخل 

المملكة العرب.

 ¬ Just Burger is a company that redefined the 
burger gourmet place in town! Just Burger’s 
main objective is to serve delicious, high-quality 
food that satisfies different tastes & preferences. 
The concept’s vision revolved around offering 
good casual food that everybody loves. 
Operating in 3 countries.

https://www.v-kool.com.sa/

http://www.justburger.co/
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https://www.urbanair.com

Wienerschnitzel

Urban Air Adventure Park

 ¬ World’s Most Wanted Wiener!

 ¬ Wienerschnitzel is the World’s Largest Hot Dog Chain 
specializing in Chili Dogs, Corn Dogs, Chili Cheese 
Fries and a Tastee Freez® soft-serve menu. With 330+ 
restaurants throughout the Southwest United States, 
it’s beloved for its friendly service, fun personality and 
unique fare. As demand for hot dogs grows globally, 
Wienerschnitzel is aggressively planning international 
development.

 ¬ WORLD’S LARGEST INDOOR ADVENTURE/THEME 
PARK

 ¬ The #1 Entertainment Franchise & #46 in the 
Franchise 500, serving more than 23 million 
guests each year. Born from the concept 
of active play, franchisees are community 
advocates & game changers who love kids and 
are invested in making a difference. Multi-unit & 
remote owners comprise 50% of the network.
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Teriyaki Madness

 ¬ Fast Casual Asian Franchise

 ¬ Teriyaki Madness (TMAD) is a fast casual restaurant 
concept serving up quality, fresh, healthy and flavorful 
Asian food in a high-vibe atmosphere. TMAD’s food 
is made when you order. Always fresh, never frozen 
marinated and grilled meats and customizable 
bowls meant for delicious and healthier eating at an 
affordable price. Warning: highly addictive!

Long John Silver’s

 ¬ Seas Every Moment!

 ¬ Long John Silver’s is the largest seafood QSR 
operator in the U.S. Since inception in 1969, 
its mission has been to make great tasting, 
sustainably sourced and affordable seafood 
accessible to consumers across the globe. 
Today, Long John Silver’s owns, operates and 
franchises nearly 700 restaurants located across 
38 U.S. states and Singapore.

https://teriyakimadness.com

https://www.ljsilvers.com
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JJ Chicken

Island Fin Poke

 ¬ Fast casual, authentic hormone-free, grain fed, 
charcoal-grilled chicken.

 ¬ With 11 branches and 1 food truck in UAE, JJ 
Chicken is the only fast casual restaurant serving 
authentic charcoal-grilled, 100% hormone-
free, grain-fed, freshly- prepared chicken meals, 
while offering value for money.

 ¬ Incredible Hawaiian style poke, fresh, delicious, 
gluten free

 ¬ We are a quick casual restaurant that serves 
incredible Hawaiian style poke in a cool 
casual environment and transports you from 
the everyday to that surf shack on the beach. 
Come try our sustainably sourced fish, house 
made sauces & over 25 toppings!

https://jjchicken.com

https://www.islandfinpoke.com/menu/
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Earl Enterprise

CRISP & GREEN

 ¬ Earl Enterprises® brings together the power 
of people, services and creative genius to 
build innovative sustainable companies 
that guests can enjoy today and in the 
future through our diversified brand portfolio. 
Earl Enterprises® is growing as a leader in 
the field of entertainment, leisure, tourism, 
hotel, and restaurant consultant services. 
Our Restaurant Brands.

 ¬ Scratch-made Salads, Grain Bowls, and 
Smoothies. 

 ¬ CRISP & GREEN® was founded on the belief that 
nourishing your healthy lifestyle goes beyond the 
kitchen. It starts with chef-crafted, scratch-made 
food delivered in a convenient and hospitable 
manner, and continues with our commitment to 
create healthier and stronger communities through 
our complimentary wellness events. CRISP & GREEN 
isn’t just a restaurant; it’s a movement that helps 
guests be their best selves from the inside out!

https://www.earlenterprise.com/

https://crispandgreen.com/ 
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Clever Fit

 ¬ Proven healthy and keeping fit studio concept.

 ¬ With our studio concepts, we enable you 
to offer personalized training and user 
experiences that promote and support 
a healthy and active lifestyle to a broad 
target group. Standardized processes, studio 
designs, technical equipment and innovative 
and digitalized features enable rapid scaling 
and return on investment.

Chem Dry

 ¬ Chem-Dry is the world’s leading carpet cleaner 
with 3,000+ franchises globally. We also offer 
additional cleaning services for upholstery, tile 
and grout, drapery and area rugs. The Chem-
Dry mission is to help people live healthy lives by 
removing up to 98% of allergens and bacteria 
in a deep cleaning. Our franchise model has 
proven successful in over 60 countries on six 
different continents. We clean over 15,000 
homes and offices daily around the world.

https://www.clever-fit.com/

https://www.chemdry.com/
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مطاعم كوزي

مطاع��م كوزي نتمي��ز بأطباقنا الصحّي��ة المطبوخة بزيت  ¬
الزيتون الطازج.

Al Sultan Sweets

تأسس��ت حلويات السلط��ان في دبي، الش��رق األوسط ع��ام 1997. متخصصة  ¬
ف��ي إنت��اج الحلوي��ات والمعجن��ات الشرقي��ة والعربي��ة بمختل��ف المنتج��ات. 
 24 عاًم��ا م��ن االنج��ازات والدخ��ول في موسوع��ة غيني��س لألرق��ام القياسية
لق��د سمح لنا نجاحن��ا بتأسيس وعي قوي للحلوي��ات والمعجنات المصنوعة من 
منتج��ات صحية وعضوية. مثل السمن النباتي والل��وز والكاجو والفستق الحلبي 
التي يزرعها مزارعون متحمسون يختارون فقط أعلى المعايير لحلويات السلطان.

تتميز المنتجات الشرقي��ة من حلويات السلطان باحتوائها على كميات قليلة من  ¬
السك��ر لتجمع بين بهج��ة الحلويات والمتطلبات الصحية كونه��ا خالية تماًما من 

المواد المعدلة وراثًيا - خالية من الملونات والمواد غير الصحية.

https://alsultansweets.ae

 حاشي صح
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DONER HOUSE

KNOZ ALOUD

دونر ه��اوس هي سلسلة مطاعم مختص��ة بالوجبات التركية  ¬
السريع��ة دونر التي تحت��وي على خلط��ات صحية كالسيكية 

مطابقة تمامًا للمذاق في البلد األصلي.
وجب��ات دونر مصنوعة من مكونات عالية الجودة مصدرها أفضل  ¬

األماكن في جميع أنحاء العالم. كما نستخدم الخضروات الطازجة 
يومي��ًا وأن��واع من الخب��ز الفريد المخص��ص لدونر ه��اوس. تحترم 
عالمة دونر هاوس األصناف المفضلة التقليدية مع الحفاظ على 
اللمس��ات العصرية. العالمة التجارية الت��ي تلهم موظفينا والتي 
سوف يعج��ب بها عمالؤنا ويختارونها مرارا وتك��رارا. دونر هاوس 

متميز ومتسق. جوهرنا في قلب كل ما نقوم به.

كن��وز الع��ود اصبح��ت عالم��ة تجاري��ه فاخ��ره في عال��م العط��ور والع��ود بتقديم  ¬
منتج��ات متط��ورة، تشع��رك بالنج��اح وتتطور في ك��ل رائحة، تم ابداعه��ا بواسطة 
 مكون��ات عالي��ة الجودة من جميع أنحاء العالم بواسط��ة مبدعين ذوي خبرة عالية.
تأسس مصنع كنوز العود في مدينة جدة بإمارة مكة المكرمة في المملكة العربية 
السعودية. ونتيجة للخبرة التراكمية الطويلة في صناعة العطور، تمكنت الشركة من 
امت��الك مقومات التوسع واالنتشار، وبالتالي بدأت في تنفيذ استراتيجية النمو من 
خالل برنامج االمتياز، بهدف المساهمة في تطوير وطننا هو تحقيق رؤية 2030 من 
 خالل رفع معدالت النمو وتوطين صناعة العطور وزيادة معدل التوظيف ألبناء الوطن .
يتمي��ز مصن��ع كنوز الع��ود بتطبيق كاف��ة المواصف��ات الفنية الت��ي تراعي قواعد 
وأنظم��ة الجودة العالمية المتوافقة معه��ا وكذلك GMP ممارسات التصنيع الجيد 
والمعايي��ر الخاصة بالهيئة العام��ة للغذاء والدواء السعودية كم��ا انها حازت على 

شهادة االيزو 2015 - 9001. كما ان - كنوز العود عالمة تجارية مسجلة عالميًا.

http://order.donerhousesa.com

http://knozaloud.com/



6th

Edition

 Riyadh
KSA

EXHIBITORS
 D I R E C T O R Y

www.infranexpoksa.com43

بن��ك الزهور هي عالم��ة تجارية متخصص��ة في أرقى أن��واع الزهور  ¬
الفاخ��رة حي��ث تميزت ف��ي ابتكار نم��اذج تحاكي الزه��ور الطبيعية 
مصنعة خصيصًا لبنك الزه��ور وفق معايير عالية الجودة إلنتاج أجمل 
أن��واع الزه��ور وأشهرها على مستوى العال��م، والمصممة بلمسات 
عالمي��ة أنيقة لمناسبات راقية ومميزة لإلرتقاء لذائقة محبي عالمتنا 

التجارية بنك الزهور.

بنك الزهور

Linu

منذ عقد من الزمن بالمدينة المنورة تقدم اآليس كريم بالنكهات  ¬
األصلية وبجودة عالي��ة وسعر مميز ، حصلت لينو خالل سنوات 
خبرته��ا على حص��ة سوقية كبي��رة داخل المدين��ة المنورة من 
خالل 10 ف��روع في احياء مختلفة وممي��زة، وتسعى للتوسع 

في مناطق المملكة لتقديم نفس الجودة المحببة لعمالئه.

https://www.instagram.com/flowers.bank/?igshid=1jdsitstkw8eh

Juan Valdez Café

 ¬ The Colombian Coffee Growers Brand

 ¬ Premium Colombian Coffee Brand with presence in 
more than 30 countries through its coffee shops (460+ 
in 14 countries), packaged products for retailing (10,600 
points of sale), Institutional agreements (Foodservice) 
and Ecommerce. From all Juan Valdez global sales, a 
portion is reinvested in the Colombian growers through 
the National Coffee Fund.

https://www.juanvaldezcafe.com
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شركة كبسة صح هي شركة استثمارية سعودية والتي تعد من اكبر  ¬
الشركات في مجال إدارة وتشغيل المطاعم داخل المملكة, وهي 
تهدف ال��ى تحقيق الريادة في نشاط األغذي��ة, وأن تكون الشركة 
صاحبة أعلى االستثمارات ف��ي السوق السعودي, وتطرح الشركة 
ح��ق االمتياز الستغالل االس��م والعالمة التجاري��ة لسلسلة مطاعم 
كبسة ص��ح داخ��ل المملكة وخارجه��ا, حيث ب��دأت مطاعم كبسة 
صح باستقبال ضيوفها ف��ي اول فرع لها بخميس مشيط احد رفيدة 
وتستمر في الريادة في اعداد االكل الشعبي األصيل, عبر االهتمام 
بك��ل تفاصيله من مذاق مميز وجودة عالي��ة, وتقديمة في اشهى 

صورة, وكذلك اعتنت الشركة في توظيف الكوادر المتخصص.

كبسة صح

RUB3 SHAWAYA

شرك��ة رب��ع شواي��ة التجارية شرك��ة سعودي��ة مساهمة ف��ي مجال  ¬
خدم��ات الغذاء حي��ث ابتكرنا وطورنا وجب��ات األرز والدجاج في طرق 
ع��ده وقدمناها بطريق��ة فنية مميزة من جوده وم��ذاق رائع كل هذا 
من إنتاج شركة ربع شواية لتصبح عالمة رائده في عالم صناعة الغذاء 
تؤم��ن الشركة لما لديه��ا من فريق عمل ذو خب��رة واسعة في مجال 
صناع��ة الغ��ذاء واالرتقاء بخدماتن��ا لتكون م��ن رواد مقدمي خدمات 
الطع��ام ومن صمي��م عزمنا على النج��اح نعمل عل��ى اكتشاف افاق 
جديده لتطوير منتجاتنا أن نتبوء السمعه الواسعة والحسنة لتكون من 
أفض��ل الشركات التي تقدم خدماتنا من خالل معايير الرقابة والجوده 

في عملياتنا التشغيلية وتحقيق أفضل مستوى من رضا عمالئن.

https://restaurant-1115036.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Muscle Maker Grill

ه��ذا البران��د متخص��ص ف��ي االك��الت الصحي��ه والن  ¬
ذات الطع��م الميمز بسبب صلصات��ه العجيبه والعاليه 
بالبروتين.وايض��ا تن��وع المني��و بالعدي��د م��ن االطب��اق 

االمريكيه وااليطاليه والمكسيكيه والصينيه.

Mna7i - مناحى

WAYBACK BURGER

مطاع��م مناحي تقدم اشه��ر الماك��والت التقليدية  ¬
باعل��ي درج��ات الج��ودة, كم��ا نحاك��ي م��ن خ��الل 
فروعنا اصاله الثقافة السعودية في تفاصيل الوانها 
وتصاميمها الداخلية والخارجية بلمسات عصرية حديثة 

حيث ياخذكم مناحي في رحلة لن تنسوها.  

https://mna7i.com
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Geoshield

MESHRAQ

 ¬ Our reputation for bringing only the best products to market is our pride and joy. 
Geoshield USA serves as our marketing, sales and distribution office for North America. 
We sell to our dealers only, but welcome any inquiries about our products. As part of 
the Louisiana Business and Technology Center at Louisiana State University, Geoshield 
has been working to advance window film technology since 2005. Advances in 
ceramic-based materials have allowed us to bring state of the art solar solutions 
to the market place. Geoshield Nano-ceramic technology has revolutionized the 
window film industry, allowing for premium optical clarity and high-energy rejection 
from solar control films.

البداية كانت بين اثنان جمعهم الحب  ¬
االب��داع  وحليفهم��ا  والثق��ة  وال��ود 
واالصرار وانطالق��ا في عام 2003م 
ف��ي انش��اء عالم��ات تجاري��ة بعال��م 
المطاع��م كان��ت ه��ي حدي��ث أهل 

المدينة وال زالت.

https://geoshieldusa.com/

https://www.meshraq.com.sa/
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Fit Jeff

Mr Jeff

 ¬ Fit Jeff is a fitness boutique studio 
where the customer signs up to a 
monthly plan through the app and 
book their classes in advance.

 ¬ Mr Jeff is a tech-based home-delivery 
laundry franchise, through its app the 
consumers can schedule services to 
be picked up and dropped off at their 
door in a 48-hour window.

https://franchise.jeff.com/en/

https://franchise.jeff.com/en/

كرسب، شاورما عمار، بنز

https://www.instagram.com/7box_ksa/

كرس��ب عالم��ة تجارية متخصصة بالدجاج المقلي المقرمش تقدم ل��ك ) طعم تسمعه ( من الوجبات  ¬
المتمي��زة ترضي جمي��ع األذواق وكذلك خيارات عديدة م��ن األطباق الجانبي��ة والصوصات المبتكرة 
والمميزة لدينا Buns burger بنز برجر ، برجر تبيها نعيمي او مشوي او مقلي او دجاج عاد أنت ابخص 

Shawarma ammar شاورما عمار لحم وخبز وحطب.
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بنت القاضي

مطاعم عئشة بهلول
AYSHA BAHLOOL

لي��وم مبسوطي��ن جدًا ألننا نخ��دم زباين يعشق��ون حلوياتنا في  ¬
فروعنا في المملكة العربية السعودية. وهدفنا ننشر هالسعادة 
الل��ي توصلنا لها ونفتح محالت أكثر وأكثر في الخليج. إذا حاب 
تشاركن��ا هدفن��ا وتمتلك محل بنت القاض��ي ادخل معانا بنظام 

الفرنشايز اللي بدأنا العمل فيه من 2018.

 ¬ It isn’t every day that a five-star restaurant makes 
the decision to franchise. From an early age, Aysha 
Bahlool has Always been fascinated by every culinary 
aspect, specifically the aromas of ingredients and 
the presentation of meals.

 ¬ Growing up, she worked her way through the food 
and hospitality industry to became GCC first female 
General.

https://www.instagram.com/bintalqadi/

https://www.ayshabahloolrestaurant.com/

Little Land
 ¬ Preparing Young Minds for a Big World

 ¬ Little Land is one-of-a-kind, offering a developmental play gym, 
classes and programs to build fundamental skills necessary at 
all stages of development. We serve all families and children, 
regardless of ability or disability and strive to impact future 
generations around the globe.

https://littleland.fun
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Koshari Station

One K

 ¬ 1k.coffee was established in 2011 as a national brand 
that rises to the ranks of global cafes with a national 
identity that combines the taste of Arab and global 
consumers together in terms of the multiplicity of 
products in the hot and iced beverage sector and 
baked goods with high quality that applies the highest 
standards of food safety and quality management 
Highest performance standards. We have specialized 
in importing the finest varieties of coffee farms around 
the world and roasting them in the latest and best of 
what the smart roasting machines technologies have 
reached to our customers and partners fresh with the 
latest methods of safe packaging of coffee. We are 
proud to have won 1 k Tourism Excellence Award 2018 
as the best local cafe in the Kingdom of Saudi Arabia 
We are working from the beginning of 2020 to work on 
granting the commercial franchise to expand in all 
regions of the Kingdom and the Arab Gulf

 ¬ A Saudi brand Established in 2016 in Khobar 
city with the concept of changing the 
traditional Egyptian mean “Koshari” and turn 
it into modernized street food

https://www.instagram.com/kosharistation/?hl=en

https://www.1kcoffee.com/
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Pistachio

Chicken Basha

 ¬ We are a luxury restaurant chain launched in the 
Kuwaiti market in 2015, to offer the finest types of 
chocolate, crepes and coffee with a touch of art 
and quality that match the highest international 
standards at the hands of the most skilled French 
chefs in the world.

 ¬ Restaurants specializing in fried chicken, 
using fresh, high-quality chicken with 100% 
non-hydrogenated vegetable oils

https://pistachiome.com/

https://cbr.sa/

خريطة القهوة

https://www.instagram.com/coffeemapsa/

 ¬ One Of Our Main Goals Is To Deliver Our 
Message To all Parts Of the World.
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YOURBURGER  ي�ور ب�رج�ر  

Al Kanafany Original Sweets 

 ¬ Kanafany’”’ Original Sweet was established 
on April 2008, due to the gratitude of the 
proprietor Mr. Mohammad Hussain AL 
Amar AL-Dossary with the Arabic traditional 
sweets, in which at the moment is virtually 
& almost forgotten by several Arab 
individuals, particularly in the Gulf Regions.

https://www.yourburger-sa.com/

https://cafe.alkanafany.com.sa/

مج��ال  ¬ ف��ي  مساهم��ة  سعودي��ة  مؤسس��ة  برج��ر  ي��ور 
الغ��ذاء حي��ث ابتكرنا وطورن��ا البرج��ر واضفن��ا البريسكت 
لقائم��ة الطعام وتميزن��ا في اللحوم المدخن��ة وقدمناها 
بطريق��ة فني��ة ومميزة من ج��ودة ومذاق رائ��ع كل ذالك 
 م��ن انت��اج ي��ور برج��ر لتصب��ح عالم��ة رائ��دة ف��ي المجال
يور برجر عالمة تجارية مسجلة نصنع لكم بكل حب وشغف 

طموحنا يعانق السماء.
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عريكة الديرة

Roti Ropi

ب��دأت مطاع��م عريك��ة الدي��رة بفرعه��ا األول في  ¬
قلب مدينة جدة ع��ام 1997 ميالدي. وبفضل اهلل 
استطعنا الحصول على ثقة عمالئنا الكرام وتوسعت 
سلسلة مطاعم عريكة الديرة 10 فروع بعام 1441 
في كاًل من مك��ة المكرمة وجدة والدمام. ونسير 
بخطط واستراتيجيات مدروسة لإلنتشار في معظم 

مناطق مملكتنا الحبيبة بإذن اهلل.

 ¬ Roti Ropi is a rich and delicious Coffee Buns 
are slightly sweet yeast buns with a crisp 
coffee cookie topping. The contrast of flavor 
and texture in these sweet buns is such a 
delight that they are a hugely popular take 
on the traditional Mexican concha! These 
Tasty Buns Are Rich, Buttery And Topped With 
A Deliciously Crisp Coffee Cookie Crust. these 
buns have a unique coffee cream topping 
and 7 fill taste that’s incredibly amazing.

https://a-dira.net/

https://rotiropi.com/
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حاشي وشواية

حاشي وشواية هي واحدة من سالسل مطاعم الشعبية  ¬
المحلية االسرع نموا في المملكة العربية السعودية 
 من حي��ث افتتاح المطاع��م من البداية حت��ى اليوم .
حاش��ي وشواية لديها امكان��ات نمو التصدق ويرجع 
 ذلك جزئيا الى ارتفاع الطلب على االكالت الشعبية .
امتي��از حاش��ي وشواية هو متاح مفت��اح النجاح حيث 

نتوسع في جميع انحاء المملكة

https://www.hashiwshawaya.com/

بصريات الخبراء الطبية

أسس الدكتور عل��ي محمد الخيري.. شركة الخبراء في السعودية  ¬
سنة 2013م.

برز اسم الخبراء الحقًا في عالم الخدمات البصرية والعناية بالعيون  ¬
وذاع صيت��ه إذ عم��ل على إنش��اء مراكز طبية بمختل��ف المدن. تم 
افتت��اح أّول متج��ر للخب��راء ف��ي الع��ام 2013 في محاي��ل عسير 
مباش��ٍر كل في السعودية وك��ان تابعًا بش لمجمع الخبراء الطبي 
– العيون. ومنذ ذلك الحين، تو ّسعت الخبراء للبصريات إلى مختلف 
مدن المملكة لتصبح المجموعة المتخصصة في عالم طب العيون 

والنظارات الطبية والشمسية األوسع انتشارًا.

http://www.exopti.com/
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F & B Burger

Kopi Gotong Royong

 ¬ Kopi Gotong Royong is a green bean blockchain-based 
marketplace developed by kopi ketjil in 2021. It is an Indonesia 
Coffee collaboration. Embracing the Indonesian local wisdom 
called “GOTONG ROYONG’ which means togetherness in 
mutual collaboration to connect: small-lot Coffee farmers 
and processors across the Indonesian archipelago and 
small-batch Coffee roasters and brewers globally. Through a 
collaborative onsite green bean hub facility and blockchain-
based marketplace to source traceability and financing from 
farm to cup. kopi ketjil itself is a community-based third-wave 
artisan Coffee based in the cultural city of Yogyakarta, Indonesia.   
kopi ketjil itself means ‘small coffee,’ a small bean with great 
value. After several small steps started in 2010, kopi ketjil was 
launched in 2014. Together with the farmers’ community, we 
prepare the best Indonesian green bean to be roasted with 
heart and passion from our humble roasters. We are focusing on 
the best single-origin Indonesian Coffee.

https://www.fbburger.com/

https://www.kopiketjil.com/#/index

هي عالمة سعودية تختص بالرجر حسب المعايير العالمية  ¬
وبنكه��ة عربي��ة فري��دة، وتجمع ه��ذه العالمة أب��رز أنواع 
اللحوم المستخدمة في الوسط االجتماعي ) غنم، حاشي، 

بقري( يتم استيراد اللحوم محليًا وتحضر بشكل يومي.
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TULUM

MAZA

 ¬ Tulum is a cafe Brand serves bakery, Pastry, 
sandwiches, cold and hot drinks with full 
in-house preperation located in Alkhobar 
area. The Brand is supported by a 600m 
centeral kitchen Operation capable to serve 
upto 20 branches around the kingdom. 
Tulum management designed for the 
potential growth.

 ¬ Maza Arabia is a rapidly growing fast-food 
chain in the region, specializing in serving 
the tastiest crumb fried chicken using a 
secret recipe which includes a unique 
blend of the choicest herbs and spices 
serving Real Recipe, Real Taste, Real Fried 
Chicken since the year 2012.

www.mazaarabia.com
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CHICKET

Slim Chickens

 ¬ Slim Chickens, QSR’s Breakout Brand of 2021, is a 
fast casual restaurant built around delta blues and 
honest food. Our mission is simple – to make the 
best hand-breaded chicken tenders using only the 
freshest ingredients, served in a friendly atmosphere 
where people can relax and feel at home. 100% 
all-natural chicken is the building block of our entire 
menu. Our time-tested recipe has become a 
household favorite, locking in flavor with our southern-
style buttermilk marinade, and lightly breaded by 
hand with every order. Slim Chickens is southern at 
heart, and with every new store brings a renewed 
dedication to guests, to stay true to our original 
mission and true to our roots.

WWW.CHICKETARABIA.COM

https://slimchickens.com/

 ¬ Chicket is a rapidly growing fast-food chain in 
the region, specializing in serving the tastiest 
crumb fried chicken using a secret recipe 
which includes a unique blend of the choicest 
herbs and spices serving Real Recipe, Real 
Taste, since 2017.

 ¬ BAHRAIN 8 branches - UAE 2 branches - KSA 1 
branches.
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Chic-a-boo Fried Chicken

Burgerizzr

 ¬ Chic-a-boo Fried Chicken® is a home-grown 
Southern fried chicken specialty restaurant with 
country-style atmosphere; focusing on very 
fresh and high quality fried chicken - Great 
Taste, Always!

 ¬ Chic-a-boo Fried Chicken® was established in 
the year 2014 by Mr. Aston Soon who spent a 
year in R&D to assemble a great tasting recipe 
for good value and freshly fried chicken meals 
in a revolutionary way. 

 ¬ Burgerizzr is one of the GCC’s fastest-growing 
homegrown QSR chains, We believe Burgerizzr 
has incredible growth potential in part due to 
the high demand for fresh Beef and Chicken 
Burgers. Burgerizzr Franchisees will be the key 
to success as we expand throughout the 
GCC and MENA regions.

https://www.burgerizzr.com/

https://chicaboo.com.sg/
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Astons

La Fontaine

عالم��ة سعودية مسجلة تختص بتقدي��م اعلى معايير الخدمة  ¬
الفندقي��ة مع لمسه م��ن ثقافة الضياف��ة السعودية االصيلة 
مقدمة افض��ل مزيج من إحساس المن��زل والضيافة لضيوفنا 
ف��ي قطاع الشقق الفندقية/المخدومة من فئات ال� 3 نجوم 

و ال� 4 نجوم.
الفونتي��ن سويتس مدرج��ة في موقع دع��م االمتياز التجاري  ¬

الرسم��ي بالمملك��ة العربي��ة السعودية )منش��آت(، وتعرض 
نموذج عم��ل لالمتياز التجاري يتميز بالمرون��ة والمواءمة مع 
ظ��روف المشاريع المختلفة بما يضم��ن افضل تقديم للعالمة 

والمنشأة للعمالء.

https://www.astons.com.sg/

https://lafontaine.com.sa/newsite/https://lafontaine.com.sa/newsite/

 ¬ ASTONS is a classic American Steakhouse offering a 
high quality, great value for money approach that 
creates a high-volume business with excellent returns. 
A streamlined and easily executable operational 
approach makes ASTONS unique as it can be operated 
without experienced chefs and by a team with basic 
F&B experience and capability. Step by step tutorials, 
clear standard operating procedures and profound 
training by the passionate founder of the brand will 
help to guarantee a successful launch in your market.
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مصنع ستيل الشرق

GOLDEN KONAFA

Captain Chef
https://captain-chef.com/

Dopamine Coffee & Tea

 ¬ Dopamine Coffee & Tea is a brand from 
Indonesia engaged in F&B (Coffee Shop & Co-
working space) industry. Comes with the concept 
of a coffee shop atmosphere in Europe & the 
city of London. The brand of Dopamine Coffee 
& Tea itself is expected to be able to fit in every 
culture and market worldwide.

https://www.dopaminecoffeetea.com
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باي ستريت

TAKER

بران��د يتمي��ز بتقديم الوجب��ات بطريقة احترافي��ة وبمكونات  ¬
طازجة ونكهات عالمية بأيدي خبراء محترفين.

تيك��ر هي شرك��ة سعودية رائ��دة تقوم بتمكي��ن المطاعم  ¬
م��ن التوسع والبي��ع أونالين بدون عمولة م��ن خالل موقع 
وتطبي��ق خ��اص بالمطع��م باإلضافة إل��ى الرب��ط بأكثر من 
15 شرك��ة توصي��ل وخدمات الدع��م المتكام��ل واألدوات 

التسويقية والتقارير التحليلية.

https://taker.io/ar/

https://www.instagram.com/piestreet_sa/

مظبيكم

انطلق��ت شرك��ة مظبيكم عام 2006 م م��ن جنوب مملكتن��ا الحبيبة،  ¬
وتميزت في أساليب الشواء عموما والحجر خصوصا حتى سيطرت على 
 أكبر حصة مبيعات في سوق منطقته وأصبح الرقم األول في المظبي،
وف��ي ع��ام 2021 قررت الشركة فت��ح مجال االستثم��ار كامتياز تجاري 
تماشي��ًا مع رؤية المملكة ولتحقيق مستهدفاتها في مجالي التوظيف 
وتعزي��ز القطاع غير النفطي, وتم التعاق��د مع شركة الوافرة لتطوير ما 
تميزنا به من منتجات وتقديم البراند بهوية ورؤية مبتكرة تواكب العصر 
م��ن حيث الوجبات التي دمجت الموروث والمأكوالت العصرية فأصبح 

المظبي مناسبًا لجميع أطياف المجتمع.

MADPICOM

شيء ُمـختـلـف



 Riyadh
KSA

THE INTERNATIONAL 
FRANCHISE EXPO

www.infranexpoksa.com 64

Rosso Pasta

FLAN - فالن

المك��ان األفضل الذي يعطيك الفرصة لتذوق اشهى اطباق الباستا  ¬
اإليطالي��ة والتي تقدم بشكل رائ��ع باإلضافة الى االطباق الرئيسية 
والبيت��زا التي تضفي قيم��ة إضافية لقائمتنا فعن��دما يبدئ العمل 
الي��وم فإن��ه يب��دئ بكل شغ��ف وحب الستخ��راج افض��ل االطباق 
واشهاها، عندم��ا نمزج المكونات عالیة الجودة ونبدأ عملیة صناعة 
الطباخي��ن  من  والمصمم  المتخصص  فریقنا  حدة.  على  عنصر  كل 
والخبازین یصنع اشهى االطباق من السباغتي بولونيز الى االلفريدو 
باست��ا والبيت��زا ومشتقاته��ا التي يف��وح عبقها في ارج��اء مطعمنا 
وتتناغم مع اجم��ل الصلصات التي تعبر عن فرحنا بقدوم كل ضيف 

من مختلف ارجاء المملكة لتذوق اطيب األطباق لدينا.

شركة متخصصة تقدم عالمة تجارية كويتية مسجلة، شبابية  ¬
وجريئ��ة و تفاعلي��ة لألزي��اء العصرية الغربية والت��ي تعبر عن 
الهوي��ة والثقاف��ة العربي��ة بطاب��ع متميز, و ذل��ك من خالل 
تشجيع الجيل الشاب على ارتداء ما يرمز الى ثقافة المجتمع 
ف��ي ابع��اده المختلف��ة ) الماض��ي - الحاض��ر - المستقبل ( 

بأسلوب رمزي فكاهي.

https://flankw.com/

7BOX
مطع��م 7 بوكس يق��دم 7 نكهات متمي��زة ويقدما بطرق  ¬

مبتكرة وذكية
ليتذوق الجميع النودلز بكل بساطة وسهولة. ¬

https://www.instagram.com/7box_ksa/
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EQUAL

https://www.equal.coffee/

ين��درج ايك��ول تحت ادارة وملكي��ة شركة توازي حيث ت��م تأسيس أول فرع  ¬
ايكول في عام 2017 بمدينة الخبر وكانت نقطة اإلنطالق حيث أصبح األن 
يوجد خمسة ف��روع ايكول حول المملكة العربي��ة السعودية ومايزال في 

طور التوسع داخل وخارج المملكة.
ايكول أكثر من مجرد قهوة مختصة، فهو يقوم بتقديم الخدمات اللوجستية  ¬

وتدريب العمالة وتجهيز معدات المقاهي وأالت القهوة. يتوفر لدى ايكول 
مطب��خ كامل لتجهيز وجبات اإلفطار وقائمة طعام مختصة لإلفطار. ايكول 
 موقع متكامل يرضي جميع األذواق لالستمتاع بالقهوة والحلى والمكان.

مركز مهارات العربية التعليمي

مرك��ز مهارات العربية التعليمي ه��و مركز تعليمي متخصص في خدمات تأهيل ذوي الهمم و دعم دمجهم في  ¬
الم��دارس. يق��دم: التأهيل بالعالج السلوك��ي / خدمات مساندة الدمج في المدارس / خدم��ات التدريب والتطوير 

المهني / التأهيل المهني والدعم للتوظيف - االستشارات والتدريب. 
السعودية، ومرخصة من شركة تطوير  ¬ التعليم  السعودية معتمدة من قبل وزارة  العربية  المملكة  الفروع في 

التعليم القابضة. أما بخصوص فرع دبي هو معتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومن هيئة الصحة 
في دبي وهيئة تنمية المجتمع.

https://maharatlearning.com/

Dopeamine

تجربتي االولى للكرواسون الفرنسي األصلي كانت عام 2017من وسط  ¬
اعم��اق باريس. ه��ذه التجربة كانت نقط��ة تحول في حيات��ي. فمنذ ذلك 
اليوم أصبح��ت مهووس بالكرواسون الفرنسي الحقيقي ووعدت نفسي 
ان اعيش هذه التجربة كل يوم. بدأت بدورات تدريب الكرواسون وأصبحت 
تجارب��ي تزداد كل يوم على مدى 4 سن��وات إلتقانه والوصول الى هذه 

النتيجة, ونقل الكرواسون من باريس الى دوبامين. 
كل المكونات مهمة من الزبدة إلى القمح إلى الملح الى الحليب. نستخدم  ¬

زبدة فرنسية مخصصة ودقيق قمح فرنسي فاخر. فالتنازل عن الجودة ليس 
خيارا. الكرواسون هش وخفيف ولكنه غني بالزبدة ومقرمش وطري من 
الداخ��ل يمكنني ان استمر في وصفه في كتاب كامل. تمييز وقدرت عد 
طبقات الكرواسون من الخارج مهمة لتثبت اتقانها. أصبحنا أول من أدخل 

كرواسون فرنسي أصلي يمكنه منافسة طعم الكرواسون في فرنسا.

https://www.instagram.com/dopeamine_sa/?igshid=144cgagj5jnda
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Kiva Han Coffee

Ziebart

 ¬ KIVA HAN is named after the world’s first coffee shop 
that opened in Constantinople (Istanbul), in Turkey 
1475. Long time ago coffee had a great importance. 
For this reason, the Turkish law deemed it is legal for a 
woman to divorce her husband if he failed to provide 
her with her daily cup. Until now, coffee is still just as 
significant to us. Therefore, KivaHan family aim to 
bring the entire experience that is the coffee roasting 
process to the everyday coffee lover. Our beans are 
sourced from only the best organic growers from 
around the world, where they are carefully selected 
to bring home to you.

 ¬ Founded On Rust Protection Based on an 
innovative process developed by Kurt Ziebart 
to prevent automobiles from rusting, Ziebart 
International Corporation was founded in 1959. 
At that time, Kurt Ziebart opened his first location 
in Detroit, Michigan. The company quickly began 
expanding into neighboring Midwest cities. In 
1963, the first international location was opened 
in Windsor, Ontario, Canada. Ziebart Saudi Arabia 
Ziebart Started in Saudi Arabia in 1992. We have 
12 branches spread out in Eastern Province, Riyadh 
and Jeddah.

https://www.ziebart.com.sa/

https://kivahan.com.sa/
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CINNABON

 ¬ It all started with a father, a son and a mission to create the 
world’s greatest cinnamon roll from scratch. Add in one master 
baker, months of trial and error, hundreds of different recipes 
and— BOOM!—you’ve got the sweet, cinnamon-spiced perfection 
that soon became the calling card of Cinnabon®.

 ¬ When the father-son duo finally landed on the most magical 
combination of exceptional ingredients from across the globe, 
they knew they’d created the perfect recipe. So on December 4, 
1985, they transformed their hard-earned dream into a delicious 
reality with the opening of the first Cinnabon® Bakery in the 
SeaTac Mall in Seattle, Washington.

https://www.cinnabon.com/

Chapati Alfreej
لخبز الهندي المميز ¬

https://www.instagram.com/chapati_alfreej_sa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

بيت اللقيمات

انطلق��ت شركتن��ا ع��ام 2018 كبداي��ة لتوفي��ر م��ا  ¬
يحتاج��ه المستهل��ك في تقدي��م أطع��م اللقيمات 
بنكه��ات متنوع��ة واالستمرار ف��ي تط��ور منتجاتنا 

وتلبية احتياجات عمالئنا بالجودة والدقة.

http://www.houseoflukma.com/

f٠ae٠٨٤١٤١٤٣
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كشنة

 سفرة فايزة

شركة أنوش التجارية

سفرة لبنانية عريقة.. نتطل��ع النتشار عالماتنا  ¬
التجارية بالشكل الذي تستحقه تلك العالمات 
المميزة، من خالل شركاء للنجاح يؤمنون بما 
نقدم��ه من تف��ّرد وأصالة في س��وق مليء 

بالتحديات والمتغيرات.

أنوش هو متجر حلوي��ات مختص بإعداد مختلف  ¬
أنواع الشوكوالته والمخبوزات.

https://www.anoosh.sa/

https://www.instagram.com/sofret_fayzah/?igshid=lswj2dcnyv8o
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ANJAR - عنجر

 ¬ Anjar is on of the best Pastries )Manaaesh( and 
Shawarma and Falafel in Eastern Province providing 
variety of special flavors. Anjar established in 2019 
and now it have 4 branches.

CURRY N HURRY كاري ان هاري

مطعم هن��دي يتميز بالجودة يتواكب م��ع متطلبات الحياة  ¬
السريعة من حيث تقدي��م الطلبات بشكل سريع مع الحفاظ 

على النكهة التقليدية.

https://www.currynhurry.com.sa/

FURSAN - فرسان

باعتبارنا الشري�ك الرائد في خدم�ات السفر في المملك�ة العربية السعودية،  ¬
الجودة  عالية  وترفيهية  أعمال  واستشارات  وخدمات  منتجات  نقدم  فإننا 
وفعالة من حيث التكلفة. مع سمعة ممتازة ألكثر من 40 عاًما، مبنية على 

معرفة السوق والخبرة والتكنولوجيا.
نحن متخصصون في خدمات السفر لألفراد والشرك�ات المحلية والمتعددة  ¬

الجنسيات وكذلك المؤسسات الحكومي��ة. تؤمن فرسان في تقديم األفضل 
سفر  تجارب  ونصمم  متماثالن  مسافران  يوجد  ال  أنه  ندرك  نحن  لعمالئها. 
دائمًا  ونقدم  السفر  خبراء  نحن  الزمني.  وجدولك  لميزانيتك  وفًقا  مثالية 

مشورة الخبراء لعمالئنا سواء كانوا أفراد أو شركات.

https://www.fursan.com.sa/en

https://anjar.sa/#_branch96558
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Sea way 

PARTY BOX - بارتي بوكس

RAYDAN - ريدان

نقدم أشهى أنواع الساندويتش ذات القيمة  ¬
الغذائي��ة والتي ُتعد في بيئة صحية ونظيفة 

بكفاءات عالية لتحسين حياة عمالئنا.

بارت��ي بوك��س عالم��ة تجاري��ة متخصص��ة ف��ي عال��م صناعة  ¬
المعجن��ات، استلهم��ت طريقه��ا ف��ي ه��ذا المج��ال المعقد، 
باستحواذها على خبرات وتقنيات معجنات السندباد، التي تمتد 
لم��ا يربو عل��ى 17 عامًا في تطوير فنون الَخب��ز وإدارة اإلنتاج 
الغذائ��ي، مما منحها الخب��رة والمعرفة الدقيق��ة والتفصيلية 

في خبايا هذه الصناعة

http://www.seaway.sa/

http://partybox.sa/

http://www.raydan.com.sa/
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HUMMUS REFI حمص ريفي

يتميز حمص ريفي بمنتجات شرق اوسطية ذات شعبية  ¬
كبي��رة ف��ي مجتمعن��ا السع��ودي المتنوع م��ن حيث 

الثقافة والفئة العمرية

SHORMEH شورمية

THE EXIT المخرج

 ¬ It is nothing but the union of one team spirit pumped by the heart of an 
experienced leader to make success a voice that dissolves all pressures. 
With love, we make dishes that exceed beauty and fame for the 
connoisseurs of fine taste, who have become our friends.

 ¬ It began an ambitious leader He challenged the difficulties of the 
beginnings until he saw signs of success, then he led his team, from which 
he derived those successes with directions and instructions, to lead them 
to the beacon of fame that came from hard work throughout the week, 
we start our day from four o›clock in the evening until one o›clock after 
midnight.

https://instagram.com/theexit.ksa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://h-refi.com/
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ORDER - اوردر

SHRIMPLUS - شريمبلس

RAYDAN - ريدان

 ¬ Order is a white label SAAS multi solution that 
provides food and beverage retailers with branded 
ordering mobile app and website, delivery app all 
connected to an advanced backend dashboard 
that controls, communicates and analyze the data 
between all parts of the solution.

 ¬ Shrimplus is a Saudi national brand, established 
in 2015, by opening its first branch in Riyadh. 
Shrimplus was the first Cajun Seafood 
restaurant in the kingdom providing an 
exceptional cajun-seafood cuisine experience. 
Today, Shrimplus serves customers in 5 cities in 
Saudi through 7 branches.

https://tryorder.online/

https://www.shrimplus.com

http://www.raydan.com.sa/
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 دروازة الصياد
DRWAZT ALSAYYAD

 ¬ DRWAZT ALSAYYAD Gulf Traditional Seafood Cuisine 
& more. Inspired from the latest 70s to the latest 
90s. Tells the life of the people of the east coast in 
that era of phrases and the likes of popular tools and 
ambiance, offers their authentic foods in a modern 
way and talk focuses on the marine and coastal 
dishes due to their nature. 

DOZEN دزن

 ¬ Dozen joined the Saudi Arabian market in 2019. 
 ¬ We brought the delicious and perfect 12 types of Donuts 

with luxury forms and fresh taste, in addition to our exquisite 
barista menu. Our clients favorize our way and place to eat 
and enjoy the experience of Dozen. In addition to that Dozen 
receive your special orders such as birthdays, new born and 
any idea you have we make it come true.

www.drwaztalsayyad.my.taker.io alsayyadalba   Insta = alsayyadalbahry

 هرمان

هرمان هي شركة تغذي��ة وإعاشة تأسست عام 2004 وتمتلك  ¬
سلسلة مطاعم متخصصة في تقديم وجبة السليق والمأكوالت 
السعودي��ة األصيلة بطرق مبتكرة هدفن��ا االرتقاء بثقافة االكل 
السع��ودي والحف��اظ عل��ى تراث��ه وتطوي��ره ليناس��ب االذواق 

الوطنية والعالمية متبعين أحدث معايير الجودة والسالمة.

https://www.harman.com.sa/
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شريمب كبشن
SHRIMP CAPTION

Kopi ketjil  كوبي كيتشل

سنوي فورست
Snowy forest

مطع��م مخت��ص بتقدي��م وجب��ات ممي��زة من  ¬
المأكوالت البحري��ة ونكهات مختلفة بطريقة 

الكيس والدلو.

كوب��ي كيتش��ل ه��ي كافي��ه ومحمص��ة متخصص��ة ف��ي القهوة  ¬
االندونيسي��ة والحلويات االندونيسية العريقة والمصنعه يدويا. تأتي 
القهوة بأذواق وانواع من مختلف الجزر االندونيسية من اعلى الجبال 
ويتم اختيار حبوب القهوة بعناية خاصة وبالتنسيق مع المزارعين ذوو 
الخب��رة العالية. باالضافة الى ذلك يقوم الكافيه ببيع وعرض منتجاة 

الحرف الخشبية اليدوية.

مدينة ترفيهية متكاملة لال طفال من 1 الى  12 سنة  بها  ¬
الع��اب تفاعلية تساعد على نمو مه��ارات الطفل. وإحدى 

مشاريع مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

https://www.instagram.com/shrimpcaption/?igshid=YmMyMTA2M2Y

https://kopiketjil.com/#/index
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Vip Loungeراعي تغطيات
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