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المشاركة في المعرض التجاري
الدولي للخضار والفواكه – دبي 2017

تمنحك المشاركة لهذه السنة فرصة فريدة لاللتقاء وجها لوجه بكبار 
وابرام  األوسط  الشرق  مستوى  على  والمستوردين  التجار 
الطازجة  والفواكه  الخضار  تصدير  مجال  في  والعقود  الصفقات 

للمنطقة

ستكون الحملة االعالنية الخاصة بالمعرض موجهة الستقطاب أكبر 
عدد ممكن من صناع القرار في مجال تجارة الخضار والفواكه حول 
أعمالهم  في  التوسع  فرصة  للعارضين  ستتيح  األوسط  الشرق 

وفتح أسواق جديدة لهم في المنطقة

والفواكه,  للخضار  الدولي  التجاري  المعرض 
دبي 2017

للخضار  الدولي  التجاري  للمعرض  التاسعة  النسخة  في  بك  مرحبا 
في  المتخصص  الوحيد  التجاري  معرضك   ,2017 دبي   - والفواكه 
مجال الخضار والفواكه على مستوى الشرق األوسط والذي سيقام 

من 05 – 07 ديسمبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي

تجارة  مجال  في  األعمال  لرواد  مهمة  التقاء  منصة  يعد  المعرض 
المنتجين فرصة فريدة للتعرف  للتجار وكبار  الطازجة ويتيح  المنتجات 
على سوق الشرق األوسط وتأسيس شراكات عمل جديدة في واحد 

من أكبر وأسرع األسواق نموا على مستوى العالم

الدولي  التجاري  المعرض  نسخة  عن  لمحة 
للخضار و الفواكه, دبي 2016

شهد المعرض نموا ملحوظا في 2016: بوجود 235 عارضا قدموا 
الخضار  لقطاع  التابعة  والخدمات  المنتجات  لعرض  دولة   30 من 
والفواكه والمنتجات الطازجة, شهد المعرض نمو بنسبة 18% في 

عدد العارضين و 21% نسبة زيادة في مساحة المعرض.

الزوار  بعدد   %20 بنسبة  زيادة  المعرض  شهد  الزوار,  يخص  فيما 
مقارنة بالعام الماضي بواقع 6055 زائرا قدموا من 78 بلدا.

عكس المعرض رضا ملحوظ من قبل العارضين من حيث عدد الزوار 
وطبيعة صناع القرار الذين حضروا باالضافة الى مشاركة العديد من 

األجنحة الدولية في المعرض.

خمسة عشر جناحا دوليا شاركوا في المعرض قدموا من كل من أستراليا, 
بلجيكا, الصين, قبرص، جمهورية مصر العربية, المملكة المغربية, فرنسا, 

اليونان، ايطاليا, كينيا, اسبانيا, البرتغال, الهند، تركيا، جنوب أفريقيا.
كبرى  بحضور  متمثلة  أيضا  كانت  السنة  هذه  االماراتية  المشاركة 
الشركات من مستأجري سوق دبي المركزي للخضار والفواكه والتي 
شركات  بحضور  تمثلت  والذي  المعرض  نجاح  دعامات  أحد  كانت 
لونا  المعرض  لقاعات  أضافت  خاصة  وتصاميم  وبأجنحة  محلية 
فودة,  أحمد  خالد  مجموعة  البكراوي,  مجموعة  مثل  مميز  وطابعا 
بان  رفاعي, مجموعة ميراك, شركات مرحبا, شركة  مجموعة نصار 

فريش، شركة الفواكه الطازجه وشركة بركات.

معرضك التجــاري الوحـيد المتخصص فــي مـجـــال
الخضـار و الفواكــه علـى مستوى الشرق األوسـط

من العارضين قابلوا عمالء جدد و زبائن مستقبليين

من العارضين تلقوا طلبيات خالل المعرض

العمالء  مع  المعرض  بعد  ناجحة  متابعة  توقعوا  العارضين  من 
المحتملين الذين تمت مقابلتهم

95%

83%

97%



بلدية  االسترتيجي  الشريك 
المركزي  دبي  سوق   – دبي 

للخضار والفواكه

تنظيم  تم  التوالي  على  الثامنة  للسنة 
التجاري الدولي للخضار والفواكه  المعرض 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت   2016 دبي   –
حاكم  نائب  مكتوم,  ال  راشد  بن  حمدان 

دبي, وزير المالية, ورئيس بلدية دبي

للخضار  الدولي  التجاري  المعرض  اتخذ 
العالمي مكانا  التجاري  والفواكه مركز دبي 
 2016 نوفمبر,   15 الى   13 تاريخ  من  له 
عشر  الحادية  النسخة  مع  بالتزامن  وذلك 
للنباتات والزهور  الدولي  التجاري  للمعرض 
المتخصص  الوحيد  التجاري  المعرض  وهو 
مستوى  على  والزهور  النباتات  مجال  في 

الشرق األوسط

قبل سعادة  من  المعرضين  كال  افتتاح  تم 
حسين ناصر لوتاه رئيس بلدية دبي ممثال 
بسوق دبي المركزي للخضار والفواكه وهو 
المتخصصة  األوسط  الشرق  أسواق  أكبر 
في مجال بيع الخضار والفواكه واالستيراد 
ثمان  على مدى  التصدير  واعادة  والتصدير 
النظير مع  المنقطع  التعاون  متواصلة من 
يصبح  أن  المعرض  استطاع  دبي  بلدية 
والفواكه  الخضار  لتجارة  رئيسية  منصة 
األوسط  الشرق  مستوى  على  وتقنياتها 
مهما  حدثا  يمثل  المعرض  تاريخ  وأصبح 
وعقد  الصفقات  وتوقيع  الطلبيات  الجراء 
اجتماعات العمل والشراكة بين كبار مصدري 

وتجار الخضار والفواكه والطازجة

التجاري الدولي للخضار والفواكه  المعرض 
طور عالقة شراكة مع سوق دبي المركزي 
في  األكبر  السوق  والفواكه,  للخضار 
المنطقة وهذه الشراكة مع أكبر مركز لتجارة 
الشرق  في  الطازجة  المنتجات  وتوزيع 
تضمن  حيوية  شراكة  تعد  األوسط 
والتي  المتميزة  الفعالية  هذه  استمرارية 
تعد الوحيدة على مستوى المنطقة العربية

2017 وبوابتك لدخول عالم المنتجات  الحدث األكبر في 
الطازجة في الشرق األوسط

احجز مكانك اليوم 
فـــي الــمــعـــرض 
وسـاعد فـي نـمو 

أعــمالك!

من  المجال  هذا  يحتاجه  ما  وكل  والفواكه  الخضار  بتجارة  يعنى  متخصص  معرض   •
تقنيات وخدمات

ملتقى يضم كبار صناع القرار في مجال الخضار والفواكه من أكثر من 67 بلدا حول العالم  •
بوابتك لدخول أسواق الشرق األوسط, احدى أسرع االقتصادات نموا على مستوى   •

العالم بنسبة واردات بلغت 11.9 مليار دوالر لعام 2014
ايجاد أسواق جديده لتصريف المنتجات الطازجة وتأسيس عالقات شراكة جديدة مع   •

كبار التجار االقليميين في هذا المجال
على  والتعرف  األوسط  الشرق  في  والزبائن  العمالء  مع  التجارية  العالقات  تعزيز   •

فرض الشراكة في دولة االمارات العربية المتحدة
•  تحديد مستوى التنافسية ضمن األسواق وايجاد طرق وبدائل تسويق جديدة التعرف 

على أحدث التقنيات واخر أخبار السوق

لمحة عن المعرض
سيضم المعرض كل ما يتعلق بتجارة الخضار والفواكه والمنتجات الطازجة باالضافة الى 
مختلف قطاعات هذا المجال من خدمات ولوجستيات ونقل ومعدات وخطوط تعليب 

وتغليف واعادة تصدير باالضافة لمكائن التنظيف والفرز بالجودة والحجم

لمحة عن الزوار التجاريين للمعرض

 

   
 

» تجار التجزئة والجملة
» مسؤولي منافذ البيع والمتاجر المتنوعة 

   والسوبر ماركت
» مدراء مشتريات المطاعم والفنادق
» االستيراد والتصدير واعادة التصدير

» التوزيع
» المجموعات التجارية

» خدمات التموين
» بائعي التجزئة

» منتجي العصائر
» الهيئات الحكومية والبلديات
» خدمات األطعمة وموزعيها

» هيئات التسويق
» االستشاريين

» االعالم
» المزارعين والمصدرين

» الوسطاء التجاريين

%83  من الزوار قاموا بابرام صفقات و طلبيات خالل المعرض

%47  من الزوار قدموا من خارج االمارات العربية المتحدة في 2016

%76  من الزوار قاموا بالتخطيط لتحضير طلبيات مستقبلية من خالل المعرض
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For information about the co-event 
IPM DUBAI - International Plants Expo Middle East 
Please visit www.ipm-dubai.complanetfair LLC Dubai

P.O. Box 29278 Dubai-United Arab Emirates
Phone: +971 4 33145-70
Fax: +971 4 33145-80

Messe Essen GmbH
Messehaus Ost Norbertstraße 
45131 Essen - Germany
Phone: +49 201 7244-727
Fax: +49 201 7244-513
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رسوم التسجيل وحجز المساحة
رسوم التسجيل: 390 دوالر أمريكي للشركة الواحدة

بناء الجناح: 115 دوالر أمريكي للمتر المربع
رسوم اضافة شركة عارضة على الجناح: 390 دوالر أمريكي لكل 

شركة مضافة

خيارات الحجز :
١- حجز المساحة فقط:

سيتحمل العارض في هذا الخيار مسؤوليية تجهيز الجناح بالكامل باالضافة الى األرضية واستئجار 
الشروط  قوانين  الى  باالضافة  واالرشادات  التفاصيل  جميع  الجناح.  الى  الكهربائي  التوصيل 

والسالمة ستكون مذكورة في كتيب ارشادات العارضين والتي سيتم ارسالها قبل تاريخ المعرض.

٢- بناء الجناح من قبل المنظمين:
يتضمن بناء الجناح من قبل المنظمين جميع ما يحتاج اليه تجهيز الجناح ويكون على شكل باقة متكاملة 

تشمل:

للعارضين التسجيل وحجز المساحة
كن مستعدا للحدث واحجز مساحتك من االن 

التاريخ: من 05 الى 07 ديسمبر 2017
حجز المساحة ( 9 أمتار كحد أدنى ): 340 دوالر أمريكي للمتر المربع 

المكان: مركز دبي التجاري العالمي
السادسة  وحتى  صباحا  العاشرة  الساعة  من  يوميا  األوقات: 

مساءا

• األرضية الخاصة بالجناح
• سلة مهمالت

• بناء الجدران و الدعامات
• أضاء للجناح مع القواعد

• تصميم خاص يحمل شعار المعرض كما هو مبين في الصورة
• مخرج كهربائي التوصيل الكهربائي شامل رسم بناء الجناح

• قواعد للعرض أو رفوف ( اختياري )
• طاولة عرض وتخزين

• طاولة مدورة لالجتماعات
• كراسي عدد أربعة

الشرق األوسط وأفريقيا

شبه القارة الهندية

طارق السباعي
مدير المعارض

الهاتف: 97143314570+

tarek.sibai@planetfair.com :البريد اإللكتروني


