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 خبر صحفي:

معرض الدولي "الو "معرض الدولي للزھور والنباتاتال"اختتام 
 بنجاح كبیر "للخضار والفواكھ

لنباتات الطبیعیة والمنتجات الطازجة وخدمات ل عارض 300أكثر من 
 اھتمام المئات من الشركات یستقطبونالبستنة 

 

 2017دیسمبر  09

، التي نظمت )2017	DUBAI	IPMفعالیات المعرض الدولي للزھور والنباتات ( مؤخراً اختتمت 
تحت رعایة سمو الشیخ أحمد بن سعید آل مكتوم، رئیس ھیئة دبي للطیران المدني ورئیس مجلس 

بالتزامن مع في مركز دبي التجاري العالمي بنجاح كبیر. وأقیم ھذا الحدث  إدارة مطارات دبي،
)، الحدث الرائد في مجال 2017	WOP( في الشرق األوسط معرض الدولي للخضار والفواكھال

المنتجات الطازجة في الشرق األوسط والذي أقیم تحت رعایة سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
 نائب حاكم دبي وزیر المالیة ورئیس بلدیة دبي.

عارض من حول العالم قدموا مجموعة متنوعة من منتجات  300اف المعرضان أكثر من ستضوا
وخدمات النباتات الطبیعیة وكذلك منتجات الفواكھ والخضروات الطازجة لتلبیة الطلب المتنامي من 
المدن الكبرى في المنطقة، التي تشھد تطوراً مستمراً لبناء بیئة معیشیة مستدامة للمواطنین والزوار 

وسیع تواستھدف الحدث االستفادة من ارتفاع الطلب في قطاع البستنة بسبب مشاریع على السواء. 
المسطحات الخضراء التي تنفذھا شركات التطویر ومدیرو المدن الساعین إلى زیادة التنوع الطبیعي 

 في المدن.

 كبیرال بالنجاحنحن سعداء للغایة في شركة "بالنیت فیر": " المشاریعوقال طارق سباعي، مدیر 
المنطقة على  ص، الذي اكد حر2017للدورة الثانیة عشرة من معرض دبي الدولي للزھور والنباتات 

عن  أھمیة في الشرق األوسط معرض الدولي للخضار والفواكھالتطویر مجتمعات خضراء. ولم یقل 
ة الطازجة عالیة الجود في ظل زیادة االھتمام بالمنتجات الغذائیةالمعرض الدولي للزھور والنباتات 

ً متنامیة باطراد للمنتجات الغذائیة  في المنطقة. وتعد دولة اإلمارات على وجھ الخصوص سوقا
یكتسب ھذان المعرضان اللذان یقامان بشكل متزامن الطازجة، بما في ذلك المنتجات العضویة. و
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حة. ستدامة وصأكثر ابیئة  أھمیة متزایدة عاماً بعد عام كونھما یشكالن سوقاً متخصصة تھتم بخلق
وقع نت فإنھ یمكننا أنقطاعي النباتات والزھور والخضار والفواكھ، كبیرة النمو الفرص ل نظراً و

 معارض أكبر في ھذین المجالین في العام المقبل."

واطلع الزوار التجاریین على مجموعة متنوعة من النباتات وإكسسوارات الحدائق والمسطحات 
الدعم اللوجستي والعنایة بالنباتات ومستلزمات الزھور والحدائق من األسواق الخضراء وخدمات 

جناح  15دولة مشاركة و 37المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. وشارك في كال المعرضین ما مجموعھ 
 دولي رسمي.

 اتجاھات الحیاة العصریة األوروبیة فیماالمعرض الدولي للزھور والنباتات ومن بین أبرز فعالیات 
من خالل عرض فرید للمدیر اإلبداعي لجمعیة الزھور األلمانیة  تقدیمھایتعلق بالزھور والتي تم 

)FDF ( ،التزیین بالزھور مثل مفاھیمقدم فیھ مانفرد ھوفمان ) "ھامونایز"Harmonise "إكویالیز" ،(
)Equalise) "إینرجایز" ،(Energise) "ریبل" ،(Rebel(. 

"منتدى فروت نت الشرق األوسط" مع المعرض الدولي للخضار والفواكھ في الشرق األوسط  وتعاون
)Fruitnet	Middle	East وتم دیسمبر/كانون األول، أي قبل یوم واحد من افتتاح المعرض. 4) في 

)، العضو في شركة الطباعة والنشر Eurofruitالملتقى الجدید من قبل مجلة "یوروفروت" ( اتنظیم ھذ
فروت نت میدیا انترناشیونال"، حیث جمع نخبة من أبرز الالعبین اإلقلیمیین وناقش بعض من "

 تجارة الفواكھ الطازجة في الشرق األوسط.في  المؤثرةالقضایا 

	Fruits	Freshوقال جاكوبو تاكوني، مدیر التسویق واالتصال في شركة "فریش فروتس كومباني" (
Company" :( صناع الزوار ویستقطب في كل عام نوعیة ممیزة من  ضالمعر ال شك فیھ أن

وتعد دبي مركزاً مھماً لتجارة المنتجات الغذائیة الطازجة، حیث یشكل ھذا المعرض بوابة القرار. 
للعام العربي. وتجاوز حضور ھذا المعرض التجاري توقعاتنا، لذلك فإننا متفائلون جداً باستقطاب 

لالحقة. وأود أن أشكر كافة الفریق العامل على تنظیم ھذا المعرض في النسخ ا كاتالمزید من المشار
 لما قدموه من خدمات خالل فترة انعقاده."

ا خالل ھذ أتیحت لناوقال ستیف رودج، نائب رئیس المشتریات في مجموعة شركات "بركات": "
 ناالتقی كماالفرصة للتواصل مع بعض من موردینا الحالیین من مختلف أنحاء العالم،  المعرض

 الساعین إلى دخول سوق دولة اإلمارات."مجموعة جدیدة من الموردین ب
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"المعرض الدولي للخضار والفواكھ كما تمت استضافة مجموعة من الندوات على مدى ثالثة أیام من 
" و"معرض الزھور والنباتات في الشرق األوسط"، حیث ناقشت ھذه الندوات على في الشرق األوسط
تقنیات الزراعة مثل "تطبیق المواد العضویة في المناطق القاحلة، التطبیقات  ،وجھ الخصوص

) األلمانیة؛ و"خیارات التحكم في Humintechوالنتائج" للدكتور یاسر دغام من شركة "ھیومنتیك" (
	Stepالمعاییر المتعلقة بالنمو المثالي للنباتات" لھیرالد براونغارت، من "ستیب سیستیمز" (

Systems.( 

یشرفني أن أقول ): "INDEGAشركات البستنة األلمانیة (وقال ھیرالد براونغارت، مدیر عام رابطة 
وبالنیابة عن كافة العارضین في الجناح األلماني أن مشاركتنا في ھذا المعرض كانت غنیة ومثمرة. 

منا ق، كما ة ومن خالل تواجدنا المستمر في ھذا المعرض تمكنا من تعزیز عالقاتنا التجاریة القائم
العام المقبل من ھذین المعرضین بدعم  تيبعقد شراكات جدیدة وواعدة. وسنشارك بكل تأكید في دور

 من وزارة الزراعة األلمانیة."

وستقام النسختین المقبلتین من "المعرض الدولي للزھور والنباتات" و"المعرض الدولي للخضار 
www.wop-. وللمزید من المعلومات، یرجى زیارة 2018 خریفوالفواكھ في الشرق األوسط" في 

dubai.com وdubai.net-www.ipm. 

 -انتھى-
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