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About Saudi Bakery Show 2023
The Saudi Bakery Show is a platform, dedicated to showcase bakery innovations and 
creations.  Consumers and business buyers who are interested in bakery products will 
have the opportunity to connect with local and international suppliers and learn about 
the latest baking ingredients and innovations. 

معرض المخبوزات السعودي
معرض المخبوزات السعودي هو عبارة عن منصة مخصصة لعرض آخر 
االبتكارات واإلبداعات في قطاع المخبوزات .سيوفر المعرض فرصة 
للتواصل مع الزوار المهتمين من المستهلكين أوالمشترين العاملين 
في قطاع صناعة وتجارة المخبوزات كما  
سيتمكن الزوار من التعرف على الموردين المحليين والدوليين
وتذوق المخبوزات 



Show Main Sectors & Exhibitor Profiles 

Bakery - Baked Products 
منتجات المخبوزات 

Confectionery & Chocolate 
الحلويات والشوكوالتة

Artisanal Bakery Products
منتجات المخابز الطازجة والطبيعية  

Raw materials and ingredients
المواد الخام والمكونات

Bakery Technology & services 
التكنولوجيا والخدمات المخصصة للمخابز 

أقسام المعرض الرئيسية وفئات العارضين

All bakery product forms (fresh, frozen, and finished 
products)

The show also includes all specialty bakery 
categories: 
Fortified, Organic, Low calorie, Gluten-Free, Organic, 
Sugar Free

يحتوي المعرض على جميع أشكال منتجات المخبوزات (الطازجة 
والمجمدة والمنتجات الجاهزة

كذلك يشمل المعرض المخبوزات المتخصصة: 
الغلوتين،  من  خالي  الحرارية،  السعرات  قليل  عضوي،  مدعم، 

عضوي، خالي من السكر



Baked
Products

Bread & rolls
Small bread products
Muffins
Pies
Pastries
Rusks 
Tortillas
Bagels 
Pretzel 
Pizza Crust
Biscuits & Cookies
Cakes
Puddings
Donuts
Danish sweet rolls
Cinnamon rolls 
Crisps & Crackers
Healthy baked Snacks

Milled products
Baking agents
Premixes,
processed flour
Enzymes
Flavourings
Baking Powders

Bakery processing 
machines
Bread packaging 
machines         
Packaging machines 
for bread rolls 
Packaging materials
Labelling machines

Spreads & Mixes
Coated nuts
fruits & dates
Toffee 
Candy
Gum
Lollipops & Mints
Ice Cream 
Baking Chocolate 
Brewed Cocoa
Chocolate Milk
Chocolate Spread
Cocoa Butter
Cacao Nibs
Cocoa Powder
Dark Chocolate
Hot Chocolate
Milk Chocolate
White Chocolate

Artisan Breads
baguette, ciabatta, focaccia, 
panettone, brioche, sourdough 
and other

Artisan Cake 
Artisan Pastries

Show Main Sectors & Exhibitor Profiles 

أقسام المعرض الرئيسية وفئات العارضين

Confectionary &
Chocolate

Artisanal Bakery
Products

Bakery Technology &
Solutions

Raw materials and
ingredients

المخبوزات

الخبز
منتجات الخبز الصغيرة

الكعك
الفطائر

المعجنات
الشابورة والبقسماط

تورتيال
خبز البيغل

بريتزل
عجينة البيتزا

البسكويت والكوكيز
الكيك

بودينغ
دونات

لفائف الحلوة الدنماركية
لفائف القرفة

رقائق البطاطس والمقرمشات
وجبات خفيفة صحية مخبوزة

الحلويات والشوكوالتة

الحلويات القابلة للدهن
خلطات الحلوى

المكسرات والفواكه والتمور المغطاة 
بالسكر
التوفي

الحلوى، العلكة، المصاصات
حلوى النعناع 

البوظة واآليس كريم 
الشوكوالتة المستخدمة في الخبز

الكاكاو المطحون
حليب بالشوكوالتة

الشوكوالته القابلة للدهن
زبدة الكاكاو

حبيبات الكاكاو
مسحوق الكاكاو

الشوكوالته الداكنة
الشوكوالتة ساخنة
الشوكوالتة الحليب

الخبز الطبيعي المعد في المخبز يدويًا
باغيت ، سياباتا ، فوكاتشيا ، بانيتون ، بريوش ، 

ساور دو(عجين مخمر) وغيرها

كعك المخابز
معجنات المخابز

جميع أنواع الخبز والمعجنات التي ُتصنع وُتخبز 

يدويُا في المخبز

التكنولوجيا والخدمات
المخصصة للمخابز

أجهزة وأدوات المخابز
 أجهزة تعبئة وتغليف الخبز

تغليف لفائف الخبز
مواد التعبئة والتغليف

ماكينات لصق البطاقات

منتجات المخابز
الطازجة والطبيعية

المواد الخام والمكونات

مكونات الطحين 
مواد الخبز

الخلطات الجاهزة والدقيق المعالج
اإلنزيمات المحسنة للدقيق والمخبوزات

 النكهات
البودرة المستخدمة في الخبز والعجين



Event Features

Best Baker Awards 2023

Six Baking Categories

فعاليات المعرض 

جائزة أفضل خباز ٢٠٢٣
The best baker awards will be presented to the 
winners of the live baking competition. It is a profes-
sional live baking competition, in which a group of 
professional bakers compete against each other in a 
series of rounds, attempting to impress the judges 
with their baking skills.

The bakery awards will celebrate the best profession-
al bakers in Saudi Arabia. The participants will demon-
strate their artisan skills in bakery and confectionery 
by joining 6 baking categories: 

إنها  الخبز.  مسابقة  في  للفائزين  خباز  أفضل  جوائز  تقديم  سيتم 
الخبازين  من  مجموعة  يتنافس  حيث  للخبز،  احترافية  مسابقة 
الحكام  إلقناع  محاولة  في  الجوالت،  من  سلسلة  في  المحترفين 

بمهاراتهم في الخبز.
في  المحترفين  الخبازين  أفضل  بإعالن  خباز  أفضل  جائزة  ستحتفل 
مهاراتهم  المشاركون  سيظهر  بحيث  السعودية  العربية  المملكة 
 ٦ ضمن   ٦ مشاركتهم  خالل  من  والحلويات  المخبوزات  في  الحرفية 

فئات.

asma.mustapha@
sunaidiexpo.com

For more information, 
please contact us to 
find more about the 
competition and the 
registration 

Confectionery
الحلويات

Pizza flatbread
عجينة البيزتا

Chocolate Pastries
المخبوزات المصنوعة بالشوكالتة

Cake
الكيك

Savoury & Sweet Pastries
المعجنات الحلوة والمالحة

Bread
الخزب 

بإشراف
Endorsed by



Kids Baking Championship 2023 
بطولة الخباز الصغير  ٢٠٢٣

Artisans Bakery Workshops
2023

ورش عمل احترافية في
مجال الخبز االحترافي ٢٠٢٣

The Saudi Bakery show features artisans bakery work-
shops, which are conducted and presented by 
international baking experts. Participants in the work-
shops will receive an accredited certificate from top 
international bakers. 

In addition to the competition, there is a Cooking 
Masterclass Program (specialized cooking work-
shops) to train amateur chefs and those interested in 
culinary arts. The master class will be conducted by 
expert chefs 

The Kids Baking Championship includes a master class and a 
series of competitions. The winners of all categories will be 
announced the Champions of the competition.
The winners will receive valuable awards.

For more information, please contact us to find more 
about the workshop and the registration 

يقدمها  عمل  ورش  على  السعودي  المخبوزات  معرض  يشمل 
خبراء دوليين في مجال المخبوزات ويحصل المشاركين في الدورة 

على شهادة معتمدة من أهم وأفضل الخبراء

تتضمن بطولة الخباز الصغير دورات تعليم الخبز وسلسلة من مسابقات 
الخبز . سيتم اإلعالن عن الفائزين عن كل فئة

هناك جوائز مقدمة للفائزين 

Event Features فعاليات المعرض 

للمزيد من المعلومات, يرجى التواصل معنا 
For more information, please contact us

asma.mustapha@sunaidiexpo.com

asma.mustapha@sunaidiexpo.com



Saudi Bakery Market Highlights 
سوق المخبوزات السعودي – حقائق وأرقام 

• The Saudi Arabia Bakery Product Market is estimated to 
be worth US$1.4 billion by 2025

• The Saudi Arabia Bakery Product Market is estimated to 
grow at a CAGR of 7.8% between 2022 & 2028. The 
growth of this market can be attributed to the increas-
ing population of people in Saudi Arabia, rising dispos-
able incomes, and the increasing demand for bakery 
products.

• The packaged food segment dominates the bakery 
market with a share of over 60%. This is due to the high 
demand for pre-packaged foods such as breads, cakes, 
biscuits, pies, etc

• Saudi Arabia Cafés Market was worth USD 6,271.0 
million in 2021 and is further projected to reach USD 
16,299.2 million by the year 2028, exhibiting a CAGR of 
13.1% 

• Saudi Arabia chocolate market is projected to grow at a 
CAGR of over 2%, in value terms, during 2023-2027. 

• High consumption of milk and related products, 
growing demand for confectionery products, increas-
ing number of foreign players in the market will further 
spur the growth of the chocolate market in the country.

تقدر قيمة سوق منتجات المخابز في المملكة العربية السعودية •

بنحو 1.4 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025 

ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8٪ خالل •

الفترة ما بين 2022 و2028. يمكن أن يعزى نمو هذا السوق إلى 

زيادة عدد السكان في المملكة العربية السعودية، وارتفاع الدخل 

المتاح وزيادة الطلب على منتجات المخابز

يهيمن قطاع األغذية المعبأة على السوق بحصة تزيد عن ٪60. •

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على األطعمة المعبأة مثل الخبز 

والكعك والبسكويت والفطائر وما إلى ذلك

بلغت قيمة سوق المقاهي في المملكة العربية السعودية •

6،271.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أيًضا أن 

تصل إلى 16،299.2 مليون دوالر أمريكي بحلول عام 2028، مما 

يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪13.1 

من المتوقع أن ينمو سوق الشوكوالتة في المملكة العربية •

السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2٪ ، من حيث القيمة 

، خالل 2027-2023. 

سيؤدي االستهالك المرتفع للحليب والمنتجات ذات الصلة ، •

والطلب المتزايد على منتجات الحلويات ، وزيادة عدد الشركات 

األجنبية في السوق إلى زيادة نمو سوق الشوكوالتة في البالد

Source: 
TechSci Research
Blue Weave Consulting
6W Research

المصدر:
6W Research

 بلو ويف لالستشارات
 TechSci Research
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Roa Alhazmi
Show Manager
Mob: +966 55 5811 765
Email: roa.alhazmi@sunaidiexpo.com

BOOK YOUR STAND
احجز مساحتك اآلن


