 16-13تشرين الثاني/نوفمبر  | 2018هانوفر ،ألمانيا.

مرحب اً بكم في "يوروتير" ( - 2018 )EuroTierالمعرض التجاري
الرائد في العالم لإلنتاج الحيواني

قابل العارضين من أكثر من  50دولة مختلفة!
2,638

في  13تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018سيفتح "يوروتير" أبوابه مرة أخرى
أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم .أه ال ً بكم في المعرض التجاري
الرائد في العالم على مساحة عرض مغلقة تبلغ  250,000متر مربع
واحصل على التحديث الجديد وأحدث االبتكارات في ما يختص الماشية
والخنازير وتربية الدواجن .كما سيسلط المعرض الضوء أيض اً على
اإلستزراع المائي وتربية األغنام والماعز باإلضافة إلى تربية الخيول.

دعنا نبهرك مع مجموعة واسعة من المنتجات
ببرنامج العرض:
> >تكنولوجيا تربية الماشية،
وبرامج التربية ،والتجارة،
وتكنولوجيا التناسل.
> >األعالف وغيرها من المدخالت
الزراعية.
> >تخزين اإلعالف ،وإنتاج األعالف.
> >بناء عنابر الحيوانات.
> >إدارة الثروة الحيوانية
وتكنولوجيا التغذية.
> >التحكم في المناخ

>
>
>
>
>
>
>

االبتكارات في عرض مباشر!
"يوروتير" هو المنصة الرائدة في العالم
والفرصة المثالية لتقديم االبتكارات
الخاصة بك .وقد منحت في المرة
األخيرة أربع ميداليات ذهبية  21ميدالية
فضية للمنتجات المميزة من بين 250
منتج قدم إلى برنامج االبتكارات التابع
لـ"دي إل جي" ( )DLGلتقييمها من قبل
لجنتنا من الخبراء المستقلين.

والتكنولوجيا البيئية.
>تكنولوجيا الحلب والتبريد.
>تكنولوجيا معالجة الروث
والسماد الصلب والسائل.
>مركبات النقل والخدمات.
>المعالجة والتسويق.
>المعدات والمستلزمات.
>اإلدارة واالستشارات.
>الطاقة الحيوية وإمدادات
الطاقة الالمركزية.
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هم زمان با  EuroTierاز نمایشگاه
 EnergyDecentralبازدید کنید.
تفضل بحضور معرض
الطاقة الالمركزية
"إنيرجي ديسنترال"
( )Energy Decentralبالتزامن مع "يوروتير"
ترتبط الطاقة وتربية الماشية ارتباطاً وثيقاً .وفي ،2016
أظهر أكثر من  31,200زائر تجاري اهتماماً خاصاً في
هذا المجال .وقد حضر أكثر من  360من العارضين
المتخصصين معرض الطاقة الالمركزية "إنيرجي
ديسنترال" وقدمت  200شركة أخرى من شركات تربية
الماشية منتجات وخدمات متصلة بالطاقة
www.energy-decentral.com.

مكان جدير بزيارتك:
صالة الزوار الدولية
إن جناح "دي إل جي" ( )DLGهو المكان الذي
يلتقي فيه جميع الزوار الدوليين ،وحيث تستمتع
بالراحة في صالة خاصة إلجراء المحادثات التجارية.

خريطة المعرض األولية 2018

خريطة المعرض األولية 2018

ساعات العمل
يومياً من الساعة  - 9.00حتى الساعة 18.00
أسعار الدخول
 27.00يورو.
تذكرة يوم واحد:
الطالب والمواطنون كبار السن 14.00 :يورو.
األطفال حتى سن  12سنة بصحبة شخص بالغ :مجاناً.
ل
تذاكر الدخو 
تجنب االنتظار عند صناديق التذاكر واحصل على خصم
على سعر الدخول الخاص بك! سجل لحضور "يوروتير"
واشتر تذكرتك على اإلنترنت من تموز/يوليو  2018على
الموقع اإللكتروني()www.eurotier.com

معرض تجاري رفيع المستوى  -وموقع من الدرجة
األولى
تضم مدينة "هانوفر" أكبر موقع للمعارض في العالم يقع في موقع
وفي كل عام ،تجتذب معارضها التجارية  2,000,000زائر من ألمانيا
والخارج .الرائعة من حيث السفر ونطاق العرض.

أسئلة أخرى؟
بريدنا اإللكترونيexpo@DLG.org :
هاتفنا+49 69 24788-265 :

الفنادق واإلقامة الشخصية
HANNO-FAIR
Event GmbH & Co. KG
رقم الهاتف+49 5321 3520-20 :
الفاكس+49 5321 3520-21 :
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

ET18-arab-0118

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

& Hannover Marketing
Tourismus GmbH
رقم الهاتف+49 511 12345-555 :
+49 511 12345-556
الفاكس:
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

ن شركائنا من وكاالت
نودّ إحاطتكم علم اً أ ّ
السفر الدولية يساعدونكم في تنظيم
زيارتكم لمعرض "يوروتير" ،يمكنكم التواصل
معهم من خالل موقعنا اإلكتروني:
www.eurotier.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

