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 حمدان بن راشد  تحت رعاية

 تستعرض أحدث "المعرض الدولي للخضار والفواكه"التاسعة من الدورة 

 ناعة المنتجات الطازجة المؤثرة على مستقبل صاالتجاهات 

بمشاركة  والفواكهالحدث يسلط الضوء على التقنيات الحديثة ضمن قطاعي الخضار 

 دولة 08أبرز صناع القرار من أكثر من 

 

 7102 نوفمبر 21

، المعرض "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق األوسط"تسلط الدورة التاسعة من 

التجاري الرائد على مستوى الشرق األوسط في مجال المنتجات الطازجة والذي سيعقد في الفترة من 

آخر االتجاهات ديسمبر/كانون األول المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على  2إلى  5

وسيشارك في هذا والتقنيات الحديثة التي تساعد على تشكيل مستقبل صناعة المنتجات الطازجة. 

الذي يقام على مدى ثالثة أيام ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،  ،المعرض

أبرز صناع القرار في قطاعي الفواكه والخضار من نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس بلدية دبي، 

لعاملين في هذا المجال منصة استراتيجية ل الحدث يشكلسدولة حول العالم، حيث  01ما يزيد على 

تتيح لهم مناقشة الفرص التجارية مع تجار المنتجات الطازجة والمختصين بهذه الصناعة في الشرق 

 األوسط.

ً لمنظمي المعرض، فإن  الشرق المعرض الدولي للخضار والفواكه في "الدورة التاسعة من ووفقا

وفرنسا واليونان ومصر لكل من استراليا وبلجيكا والصين وطنية أجنحة  00سيضم  "األوسط

الفرص في هذه  سيكشف المعرض عن أحدثكما ومولدوفا والمغرب وتركيا. وكينيا وإيطاليا 

، ال سيما في دولة اإلمارات، التي أصبحت المركز التجاري للعالم العربي وأحد الصناعة المتنامية

 المنصات الرئيسية للتجارة العالمية.

يوفر المعرض الدولي للخضار " مدير المشاريع لدى شركة "بالنيت فير":سباعي، الوقال طارق 

والفواكه في الشرق األوسط منصة فريدة لمناقشة أحدث وأهم االتجاهات في مجال المنتجات 

وبعد أن حققت دورة األسواق العربية. الطازجة والكشف عن أهم الفرص المتاحة في هذا المجال في 

رض على نفس زخم م الماضي مشاركة قياسية، نتوقع أن تحافظ الدورة التاسعة من هذا المعالعا

 دولة حول العالم." 01زائر من ما يزيد على  2.111كثر من النجاح واستقطاب أ
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إطالق "منتدى فروت نت  7102كما سيشهد المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق األوسط 

( Eurofruit(، الذي تنظمه مجلة "يوروفروت" )Fruitnet Middle Eastالشرق األوسط" )

. وسيجمع هذا "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق األوسط"ويقام قبل يوم واحد من افتتاح 

المنتدى نخبة من أبرز الالعبين اإلقليميين من أجل مناقشة المواضيع التي تؤثر على تجارة الفواكه 

المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق "وتشارك في دورة هذا العام من منطقة. الطازجة في ال

والصين وقبرص ومصر دولة هي؛ األرجنتين وأستراليا وأذربيجان وبلجيكا وبلغاريا  35 "األوسط

وإيرلندا وإيطاليا وكينيا وكوريا ولبنان والمكسيك وإيران وفرنسا وألمانيا وغانا واليونان والهند 

وتايلندا  سوازيالندوومولدوفا والمغرب وهولندا وُعمان وباكستان والفلبين وبولندا وروسيا وإسبانيا 

 وتركيا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة، باإلضافة إلى دولة اإلمارات.

ً و 735كة والجدير ذكره أن دورة العام الماضي شهدت مشار ً وطنياً  01دولة و 31عارضا جناحا

المعرض الدولي للخضار "وسيتم افتتاح أبواب متر مربع.  0.711على مساحة عرض بلغت 

مساًء دون رسوم دخول  6صباحاً وحتى الساعة  01من الساعة  "7102والفواكه في الشرق األوسط 

المعرض من خالل الموقع اإللكتروني  حولللزوار. ويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة 

dubai.com-www.wop. 
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