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ما هو
Ecomondo
 Ecomondoهو المعرض الدولي
لزيادة االقتصاد األخضر في حوض البحر المتوسط.
الهدف من المعرض هو اعادة تدوير المواد والطاقة
والتنمية المستدامة.
في قطاع االقتصاد األخضر

تحتل إيطاليا مكانة رائدة في أوروبا،
وخاصة في ما يتعلق بكفاءة الطاقة
وإعادة تدوير المخلفات وإنتاجية الموارد.

لهذا السبب يحتل  Ecomondoمكانته
على الساحة الدولية كنقطة مرجعية
لمالقاة جميع الشركات الرائدة
في السوق والتعرف على االتجاهات واالبتكارات
والتقنيات الحديثة مقابلة
المحترفين في هذا المجال.

 5أسباب
لعدم التخلف
عن الحضور

المجاالت
الرئيسية
النقل المستدام؛

الصناعة
الحيوية؛

المياه؛

لمالقاة الشركات الرائدة في هذا المجال
من جميع أنحاء العالم

للطاقة.

استصالح
األراضي
والمخاطر
البيئية

النقل المستدام؛
طاقة الميثان الحيوي
طاقة الرياح
الطاقة الشمسية

إدارة
المخلفات
والموارد؛

للتواصل مع المشترين
الدوليين
للتعرف على أفضل ممارسات
االقتصاد الدوار
الكتشاف التطورات التكنولوجية
واتجاهات السوق
إليجاد حلول ملموسة تعطي القدرة على
المنافسة وتنمية األعمال
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%45

الملف الشخصي
للزائرين

صناع قرار
(مُالك ،مُدراء عموميون,
مديرو مشتروات)
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الملف
المهني

مدير
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مدير مفوض ومدير عام

فني%12
مختص

النشاط الرئيسي

%12
استشاري
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اإلتحاد األوروبي

أوروبا
دول من خارج
اإلتحاد األوروبي
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%4

أسيا
وأوقيانوسيا

دول الشرق
األوسط
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وسط
وجنوب أمريكا
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أمريكا الشمالية

%42
المنشأ
صناعة
%28
الجغرافي
 %6وتوزيع
 %6إدارة عامة
 %5بناء وتشييد
 %5بحث وتأهيل
 %4جمعيات ومؤسسات
ووسائل إعالم متخصصة
خدمات

المنشأ الجغرافي

%57

ارقام
معرض
2016

%5
أفريقيا

%2
%2

شركا ت مرافق
زراعة

105.574
 1.200شركة
 113.000متر مربع
 550مشتري
 4.500مقابلة عمل
باإلضافة إلى
 422 422مليون وسيلة تواصل إعالمية
حضور ()%2+

ُ
ECOMONDO/KEYENERGY طرق التواصل
 تونس، األردن، مصر،فريق الجزائر
Hemispheres Wbd
ENRICO LUIGI SIEPI
60 Viale Cesare Battisti
Pesaro (Italy 61121)
+39 07211651494 :رقم الهاتف
esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com

نظراً لموقعها االستراتيجي في
وسط إيطاليا واتصالها بشبكة نقل
واسعة فإنه من السهل الوصول
إلى مدينة ريميني من أي مكان
.بالخارج

مدير المبيعات الدولي

Carmen Zeolla

carmen.zeolla@iegexpo.it • +39 0541 744261

مكتب المبيعات الدولي

Cristina Minghetti

cristina.minghetti@iegexpo.it • +39 0541 744309

Londra

Berlino

Parigi

Milano

كيفية الوصول إلى أرض المعارض

Bologna

www.ecomondo.com/comearrivare
Madrid

RIMINI

Roma
Istanbul

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Via Emilia 155
47921 - Rimini (Italy)
P. +39 0541 744111
C.F./P.I. 00139440408
info@iegexpo.it
www.iegexpo.it
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