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 ]2017 ربماون مود ،تخرتوا[ 

  یتاعوبطم ھیرشن  

 

 دیراپسب رطاخ ھب ار لاسما نمھب 18 ات 15 نونکا مھ زا

VIV MEA ددرگیم زاب ینغ و دیدج یاھخسن اب 2018 لاس رد!  

  دراد هارمھ ھب یبظوبا هاگشیامن ناگدننکدیدزاب یارب یرت ینغ تایبرجت یھاگشیامن یاضف شرتسگ

VIV MEA نیمأت ھب کمک یارب یصاصتخا روط ھب ھنالاسود یھاگشیامن بطق کی ناونع ھب 2016 لاس رد 

 رد هاگشیامن نیا.دش یزادنا هار ھیکرت و دنھ هراق ھبش و ،ناریا ات اقیرفآ و ھنایمرواخ زا یناویح نیئتورپ ناگدننک

  .ددرگیم زاب هدحتم تاراما تختیاپ ،یبظوبا ھب )1396 نمھب 18-16( ھیروف 7 ات 5 خیرات زا ،2018 لاس

 دھاوخ 2018 ھیروف رد VIV MEA اذغ فرصم ات دیلوت زا ییاذغ داوم یراجت هاگشیامن نابزیم هرابود یبظوبا

 )ADNEC( یبظوبا یلم یھاگشیامن زکرم رد ھک هاگشیامن نیا ددجم ییامھدرگ رد دنناوتیم ناگدننکدیدزاب .دوب

 ،یھاگشیامن زکرم نیا رد ،یھاگشیامن یاھنلاس ندش ھفاضا اب ھک ارچ ؛دنشاب رتھب یتایبرجت رظتنم دوشیم رازگرب

 .تسا هدش هدید کرادت ناگدننک تکراشم یارب یرتشیب یاھھفرغ

 دیدج نلاس ندش ھفاضا

  هدننکدیدزاب 6243 عومجم اب VIV MEA 2016 هاگشیامن ھک ددرگیم ھظحالم هاگشیامن لوا هرود ھب یھاگن اب

 لکشتم یھاگشیامن زا دیدزاب یارب تیعمج نیا ؛تسا هدش ورھبور دوخ راظتنا زا رتارف یتیقفوم اب ،روشک 109 زا

 ھس 2016 لاس هاگشیامن ھک یلاحرد .دندوب هدمآ مھدرگ یبظوبا یلم یھاگشیامن زکرم رد هدننکتکرش 279 زا

 دناوتب ات ھتفای شیازفا نلاس راھچ ھب VIV MEA 2018 یاضف ،دوب هداد صاصتخا دوخ ھب ار ADNEC نلاس

  .دشاب اھھفرغ یاضف یارب الاب یاضاقت یوگخساپ

 یاھنامزاس و ناگدننکدیلوت مان لماش ھک هدش مھارف ربتکا هام رد هاگشیامن یًلامتحا ناگدننک تکرش زا یتسرھف

 نیمأت شخب رد یناھج نالاعف صاخ تروص ھب ھعومجم نیا .دشابیم روشک 42 لقادح زا یناویح نیئتورپ تعنص

 مھ درگ تکرش 30 دودح زا لکشتم یھورگ تروص ھب راب نیا تاناویح تمالس و کیتنژ ،تازیھجت ،ییاذغ داوم

 40 ھب کیدزن و دشابیم یبرع هدحتم تاراما زا تکرش شش لماش و ھنایمرواخ رد اھنآ زکرم ھک دناهدمآ
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 رگید .تشاد دنھاوخ روضح هاگشیامن رد تقوم روط ھب ایلاتیا زا هدننکتکرش 20 زا شیب و دنلھ زا هدننکتکرش

 ھک دنتسھ نیچ و ایناپسا ،ھسنارف لماش ،دناهداد صاصتخا دوخ ھب ار ناگدننک تکرش زا ییالاب دادعت ھک ییاھروشک

 زا ،ھیکرت زا هدننکتکرش 15 نینچمھ ؛،دناهدرک تکرش هاگشیامن نیا رد یھاگشیامن هدننکتکرش 17 اب مادکرھ

  .دنراد روضح هاگشیامن نیا رد هدننکتکرش 12 اب مادک رھزین دنھ و کیژلب

 لابند ھب یبوخ رایسب دروخزاب VIV MEA زا هرود نیلوا رد هاگشیامن یرازگرب لحم ناونع ھب یبظوبا باختنا«

 رد نردم یھاگشیامن تاناکما« تشاد راھظا دوخ یاھھتفگ رد VIV یللملا نیب ریدم ،ولوکرب نآور ».تشاد

ADNEC یللملا نیب هاگدورف ات نآ یاھقیقد 20 ادودح ھلصاف هاگشیامن نیا رگید تیزم .دنتسھ الاب یتیفیک یاراد 

  ».دشابیم گرزب یللملا نیب ییامیپاوھ طوطخ نیرتمھم زا ییاھزاورپ یاریذپ هاگدورف نیا ؛تسا یبظوبا

 یللملا نیب فادھا و شیاجنگ شیازفا

 رد اھسنارفنک یرازگرب یارب یلماک ھمانرب ،)1396 نمھب( 2018 ھیروف هاگشیامن یرازگرب نامز رد نینچمھ

ADNEC یناھج زکرم طسوت VIV یاھشخب یمامت ھک هدش هدید کرادت ددعتم یتعنص یاھنامزاس یراکمھ اب 

 .دھدیم رارق ششوپ تحت ار کوخ زا ریغ یناویح نیئتورپ

 کی ددجم ندومن مھارف اب ھک میتسھ ممصم ام« :تسا هدرک ناونع VIV MEA هاگشیامن ریدم ،زلدنیو تینیر 

 ،2018 لاس رد یبظوبا VIV MEA هاگشیامن مود هرود رد ،ADNEC رد لغاشم یارب یللملا نیب تیعقوم

  ».میھد شرتسگ ار 2016 یھاگشیامن دادیور زا لصاح یلاع یاھیراذگھیاپ

 دھاوخ یلبق هرود زا رتشیب %28 ھک دبای شیازفا 8000 ھب ھیروف رد اھدیدزاب دادعت ھک مینکیم ینیبشیپ ،عقاو رد«

 ھیحان بلق ینعی ،یبظوبا رد تعنص نیا رترب دارفا یروآ مھدرگ فدھ اب ،هاگشیامن نیا ناگدننکرازگرب ام .دوب

 یاھروشک زا دوخ رظن دروم ناگدنیامن زا لابقتسا یارب یصاصتخا ییاھھمانرب )MENA( اقیرفآ لامش/ھنایمرواخ

 ».میا هدید کرادت رصم و ناریا ،شکارم نینچمھ و ،یزنودنا ،دنھ ،یدوعس ناتسبرع زا معا ھیحان یلصا

 

 دینک دیدزاب تیاس بو زا

 ار دوخ رھاظ و اوتحم VIV MEA 2018 هاگشیامن مود هرود یارب یگدامآ روظنم ھب هاگشیامن تیاس بو

 قیرط زا یسرتسد تیلباق رب هوالع ھک هدش یحارط یعون ھب www.vivmea.nl تیاس بو ؛تسا هدومن یزاسون

 .دشاب وگخساپ زین هارمھ نفلت یاھهاگتسد یمامت رد ،پاتپل و یصخش یاھھنایار

  .دننک هدھاشم تیاس بو رد ار هاگشیامن زا دیدزاب یزیرھمانرب یارب زاین دروم تاعالطا دنناوتیم نادنمقالع

 زاورپ و دینک تبث VIV MED یدعب هاگشیامن یارب ار 2018 ھیروف 7-5 خیرات ھک تسا هدیسر نآ نامز نونکا"

 اب طابترا یرارقرب یارب هداس یشور ،تیاس بو« :درک نایب نایاپ رد ولوکرب نآورب ».دییامن ورزر ار دوخ لتھ و

  ».دننک کمک ناگدننکدیدزاب ھب ازیو تفایرد دنیآرف و لتھ ورزر رد ات هدومن مھارف ام میت
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 .پاچ ھن ،راتساریو یارب یاھتکن

 یناھج یبایرازاب ریدم ابً افطل ،یرصب تاعالطا تفایرد و رتشیب تاعالطا بسک یارب :VIV یناھج تاعوبطم اب طابترا
VIV، لیمیا سردآ ھب ایمرگ انالا مناخ elena.geremia@vnuexhibitions.com دییامن لصاح سامت. 

  


