]اوﺗرﺧت ،دوم ﻧواﻣﺑر [2017
ﻧﺷرﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ

از ھم اﮐﻧون  15ﺗﺎ  18ﺑﮭﻣن اﻣﺳﺎل را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد
 VIV MEAدر ﺳﺎل  2018ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫای ﺟدﯾد و ﻏﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد!
ﮔﺳﺗرش ﻓﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻏﻧﯽ ﺗری ﺑرای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﺑوظﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد
 VIV MEAدر ﺳﺎل  2016ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗطب ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ دوﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ طور اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘروﺗﺋﯾن ﺣﯾواﻧﯽ از ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎ ﺗﺎ اﯾران ،و ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧد و ﺗرﮐﯾﮫ راه اﻧدازی ﺷد.اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در
ﺳﺎل  ،2018از ﺗﺎرﯾﺦ  5ﺗﺎ  7ﻓورﯾﮫ ) 18-16ﺑﮭﻣن  (1396ﺑﮫ اﺑوظﺑﯽ ،ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد.
اﺑوظﺑﯽ دوﺑﺎره ﻣﯾزﺑﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﺟﺎری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ از ﺗوﻟﯾد ﺗﺎ ﻣﺻرف ﻏذا  VIV MEAدر ﻓورﯾﮫ  2018ﺧواھد
ﺑود .ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣﺟدد اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﻠﯽ اﺑوظﺑﯽ )(ADNEC
ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ﻣﻧﺗظر ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷﻧد؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺳﺎﻟﻧﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ،در اﯾن ﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ،
ﻏرﻓﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗدارک دﯾده ﺷده اﺳت.
اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺳﺎﻟن ﺟدﯾد
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دوره اول ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  VIV MEA 2016ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع  6243ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده
از  109ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻓراﺗر از اﻧﺗظﺎر ﺧود روﺑﮫرو ﺷده اﺳت؛ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺗﺷﮑل
از  279ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﻠﯽ اﺑوظﺑﯽ ﮔردھم آﻣده ﺑودﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺳﺎل  2016ﺳﮫ
ﺳﺎﻟن  ADNECرا ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده ﺑود ،ﻓﺿﺎی  VIV MEA 2018ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد
ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ ﺑرای ﻓﺿﺎی ﻏرﻓﮫھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺣﺗﻣﺎ ًﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﻓراھم ﺷده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﺻﻧﻌت ﭘروﺗﺋﯾن ﺣﯾواﻧﯽ از ﺣداﻗل  42ﮐﺷور ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻻن ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺧش ﺗﺄﻣﯾن
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات ،ژﻧﺗﯾﮏ و ﺳﻼﻣت ﺣﯾواﻧﺎت اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﮔروھﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺣدود  30ﺷرﮐت ﮔرد ھم
آﻣدهاﻧد ﮐﮫ ﻣرﮐز آﻧﮭﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﺎﻣل ﺷش ﺷرﮐت از اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ 40
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ﺷرﮐتﮐﻧﻧده از ھﻠﻧد و ﺑﯾش از  20ﺷرﮐتﮐﻧﻧده از اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺣﺿور ﺧواھﻧد داﺷت .دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دادهاﻧد ،ﺷﺎﻣل ﻓراﻧﺳﮫ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭼﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھرﮐدام ﺑﺎ  17ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷرﮐت ﮐردهاﻧد،؛ ھﻣﭼﻧﯾن  15ﺷرﮐتﮐﻧﻧده از ﺗرﮐﯾﮫ ،از
ﺑﻠژﯾﮏ و ھﻧد ﻧﯾزھر ﮐدام ﺑﺎ  12ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺣﺿور دارﻧد.
»اﻧﺗﺧﺎب اﺑوظﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در اوﻟﯾن دوره از  VIV MEAﺑﺎزﺧورد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
داﺷت «.روآن ﺑرﮐوﻟو ،ﻣدﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  VIVدر ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﺧود اظﮭﺎر داﺷت »اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣدرن در
 ADNECدارای ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد .ﻣزﯾت دﯾﮕر اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدودا  20دﻗﯾﻘﮫای آن ﺗﺎ ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺑوظﺑﯽ اﺳت؛ اﯾن ﻓرودﮔﺎه ﭘذﯾرای ﭘروازھﺎﯾﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧطوط ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑزرگ ﻣﯽﺑﺎﺷد«.
اﻓزاﯾش ﮔﻧﺟﺎﯾش و اھداف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ھﻣﭼﻧﯾن در زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓورﯾﮫ ) 2018ﺑﮭﻣن  ،(1396ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ در
 ADNECﺗوﺳط ﻣرﮐز ﺟﮭﺎﻧﯽ  VIVﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺗﻌدد ﺗدارک دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺧشھﺎی
ﭘروﺗﺋﯾن ﺣﯾواﻧﯽ ﻏﯾر از ﺧوک را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد.
رﯾﻧﯾت وﯾﻧدﻟز ،ﻣدﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  VIV MEAﻋﻧوان ﮐرده اﺳت» :ﻣﺎ ﻣﺻﻣم ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﺟدد ﯾﮏ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل در  ،ADNECدر دوره دوم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  VIV MEAاﺑوظﺑﯽ در ﺳﺎل ،2018
ﭘﺎﯾﮫﮔذاریھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻل از روﯾداد ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ  2016را ﮔﺳﺗرش دھﯾم«.
»در واﻗﻊ ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺎزدﯾدھﺎ در ﻓورﯾﮫ ﺑﮫ  8000اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ﮐﮫ  %28ﺑﯾﺷﺗر از دوره ﻗﺑﻠﯽ ﺧواھد
ﺑود .ﻣﺎ ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﺑﺎ ھدف ﮔردھم آوری اﻓراد ﺑرﺗر اﯾن ﺻﻧﻌت در اﺑوظﺑﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠب ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ/ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ) (MENAﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣورد ﻧظر ﺧود از ﮐﺷورھﺎی
اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻋم از ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،ھﻧد ،اﻧدوﻧزی ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﮐش ،اﯾران و ﻣﺻر ﺗدارک دﯾده اﯾم«.

از وب ﺳﺎﯾت ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد
وب ﺳﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای دوره دوم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  2018 VIV MEAﻣﺣﺗوا و ظﺎھر ﺧود را
ﻧوﺳﺎزی ﻧﻣوده اﺳت؛ وب ﺳﺎﯾت  www.vivmea.nlﺑﮫ ﻧوﻋﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻗﺎﺑﻠﯾت دﺳﺗرﺳﯽ از طرﯾق
راﯾﺎﻧﮫھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻟﭘﺗﺎپ ،در ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻧﯾز ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد.
ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﯽﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑﺎزدﯾد از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد.
"اﮐﻧون زﻣﺎن آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  7-5ﻓورﯾﮫ  2018را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﻌدی  VIV MEDﺛﺑت ﮐﻧﯾد و ﭘرواز
و ھﺗل ﺧود را رزرو ﻧﻣﺎﯾﯾد «.ﺑروآن ﺑرﮐوﻟو در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﮐرد» :وب ﺳﺎﯾت ،روﺷﯽ ﺳﺎده ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺗﯾم ﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣوده ﺗﺎ در رزرو ھﺗل و ﻓرآﯾﻧد درﯾﺎﻓت وﯾزا ﺑﮫ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد«.
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ﻧﮑﺗﮫای ﺑرای وﯾراﺳﺗﺎر ،ﻧﮫ ﭼﺎپ.
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ  :VIVﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﺻری ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣدﯾر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
 ،VIVﺧﺎﻧم اﻻﻧﺎ ﮔرﻣﯾﺎ ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل  elena.geremia@vnuexhibitions.comﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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