ُطرق التواصل

فريق ECOMONDO/KEYENERGY
PROJECT MANAGER ECOMONDO

( CITTÀ SOSTENIBILEالمدينة المستدامة)

رقم الهاتف77 492 744 0541 )39+( :
a.astolfi@riminifiera.it -

اللجنة الفنية العلمية

PROJECT MANAGER KEY ENERGY/
KEY WIND

رقم الهاتف2090330 051 39+ :
gmail.com@fabiofava63 -

رقم الهاتف9896816 744319 0541 )39+( :
cecchini@riminifiera.it. -

gianni.silvestrini@gmail.com

الجزائر ،مصر ،األردن ،تونس
Hemispheres Wbd
ENRICO LUIGI SIEPI
60 Viale Cesare Battisti
)Pesaro (Italy 61121
رقم الهاتف1651494/0721 )39+( :
esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com

Elisa Tamburini

F9HEM

Alessandra Astolfi

THE GREEN TECHNOLOGIES EXPO

info@cittasostenibile.net

Marco Cecchini

Fabio Fava - Presidente

 - Gianni Silvestriniالرئيس
المكتب العلمي

مكتب المبيعات

ecomondo@riminifiera.it
keyenergy@riminifiera.it
رقم الفاكس475 744 0541 39+ :

المكتب الصحفي

مكتب التسويق الخاص بـ ECOMONDO

n.evangelisti@riminifiera.it

احصُل على إجابات ألسئلتك الهامة
المُتعلّقة باألسواق الجديدة الناشئة في
قطاع االقتصاد الدائري المُتجدد و ُكن
على اتصال بمُنتجي ومورّ دي الخدمات
العاملة في هذه المجاالت والقطاعات.

كود تسجيل الزائرين:

رقم الهاتف307 744 0541 39+ :
sem.ecomondo@riminifiera.it -

Nicoletta Evangelisti

رقم الهاتف305 744 0541 39 + :
ecomondomkt@riminifiera.it -
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قسم التسويق الدولي

mrkgestero@riminifiera.it
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ِلتق بقادة السوق وروّ اده ،وبالشركات
ا ِ
الصغيرة والمتوسطة والناشئة المُبتكرة،
والجمعيات والموردين البلديين وشركات
التخلص من األجهزة وإعادة تدويرها.

الوصل إلى معرض  RIMINIهو أمر سهل ومريح من أي مكان في العالم

 5أسباب للمُشاركة في
ECOMONDO
:2016
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االستفادة من ECOMONDO
ُستقبل
 2016في ضمان تحقيق م
ٍ
واعد لشركتك في قطاع سوق
التكنولوجيات البيئية المُتطوّ رة.

الوصول بالطائرة

مطار بولونيا ( 120كم من حي المعارض في )Rimini
مع خدمة حافلة النقل المجانية بنا ًء على حجز مُسبق
( - infovisitatori@riminifiera.itهاتف)266 744 0541 :
www.bologna-airport.it
مطار أنكونا (على بعد  90كم) www.ancona-airport.com
مطاري ميالنو  Linateو ميالنو Malpensa
(على بعد  350كم و  400كم) www.sea-aeroportimilano.it

لندن

برلين

الوصول بالقطار

باريس

الجهة الم ِّ
ُنظمة

االقتصاد الدائري المُستدام ()CIRCULAR ECONOMY

ميالنو
ريميني
روما

بالتعاون مع

برعاية

www.ecomondo.com

نوفمبر 2016
RIMINI ITALY
المعرض

الدولي

العشرون

الستعادة

11 08
الجمعة

المواد

والطاقة

الثالثاء

والتنمية

المستدامة

محطة السكة الحديد  RiminiFieraالداخلية في حي المعارض ،على خط ميالنو-باري؛ أثناء
الفعاليات ،هناك  16قطاراً يومياً،
في الشمال والجنوب ،يصلون أمام المدخل الرئيسي للمعرض.
www.riminifiera.it/stazione; www.trenitalia.it

أثينا

مدريد

الوصول بالسيارة

الطريق السريع  A14مخرج  Riminiالشمالي و  Riminiالجنوبي
www.autostrade.it
تعرّ ف على المسار األقصر مسافةwww.riminifiera.it/come_raggiungerci.html :
إحداثيات األقمار الصناعية12.52648 ,44.06902 :

 - Rimini 47921 - 155 ,Rimini Fiera Spa Via Emiliaهاتف - 744111 0541 39+ :فاكسriminifiera@riminifiera.it - www.riminifiera.it - 744200 0541 39+ :

في أوروبا سيكون تطبيق حِزمة االقتصاد الدائري ال ُمتجدد هذه مدعوما ً
ومُموّ الً بما يزيد عن  650مليون يورو مُخصّصة إلى مشروع
 2020 Horizonفي قطاع البحث واالبتكار ( )R&Iإضافة إلى
 5,5مليار يورو لإلجراءات التكميلية من الصناديق الهيكلية.
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اد ُخل إلى السوق األورومتوسّطي
المُنتمي إليه العارضون الذين يقدمون
المُنتجات والخدمات الصناعية
المُبتكرة واالحترافية لتكوين عالقا ٍ
ت
واتصاال ٍ
ت تجاري ٍة جديدة.
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التعرّ ف على االستراتيجيات والحلول
الجديدة إلقامة االقتصاد األخضر
واالقتصاد الدائري المُتجدد في
القطاعات الصناعية األساسية وفي
المُدن.

 2016 Ecomondoيولي اهتماما ً خاصا ً إلىحِزمة االقتصاد
الدائري ال ُمتجددالتي طرحتها المفوضية األوروبية في  2ديسمبر
 2015وإلى انعكاساتها على مجال البحث واالبتكار ( )R&Iوعلى
سياسات ضبط وتنظيم مُختلف المجاالت والقطاعات.

الملف الشخصي للزائرين
النشاط
الرئيسي

%41 %27 %6 %6 %5 %5 %4 %3 %3
الزراعة

شركات
مرافق

جمعية التعليم المتوسّط البحث والتأهيل
المُتخصص

ُ %45,00
ص ّناع القرار ()DECISION MAKER
(الم ُّلك ،والمديرون العموميون...الخ)

ِّ
الموزع

اإلدارة العامة

الملف الشخصي
المهني

 %24,00الم ّ
ُوظف
 %12,00المُستشار
 AD %7,00المُدير العام
 %12,00الفني المُتخصص

البناء والتشييد

الصناعة

الخدمات

األصل
الجُغرافي

 %57,00أوروبا االتحاد األوروبي
 %23,00أوروبا خارج االتحاد األوروبي
%5,00

أفريقيا

%8,00

أسياودُولالمُحيط

%2,00

الشرقاألوسط

%1,00

أمريكاالشمالية

%4,00

وسطوشمالأمريكا

التكنولوجيات األساسية
واألجهزة والمُع ّدات
التي يُمكن رؤيتها
والحصول عليها في
ECOMONDO
جمع ونقل النفايات وتنظيف الشوارع
مُعالجة النفايات والتخلّص منه  -تكنولوجيات
إعادة تدوير/استعادة المواد والطاقة
اإلدارة المُتكاملة للنفايات
نفايات ومُخلّفات أنشطة البناء والهدم:
المُعالجة واالستعادة
استعادة المواقع المُلوّ ثة

الكيمياء الخضراء والمستدامة
سلسلة تكنولوجياتالهضم الالهوائي (الغاز الحيوي
والوقود الحيوي)

أرقام اإلصدار 2015
 368مليون

الخاصة بالتواصل

10,000
مُشاركون في
المؤتمرات

1,500
متحدثون

200
مؤتمرات

500

صحفيون
مُعتمدون

500

مشترون أجانب

1,200
شركات

 100.000م

2

لمنطقة المعرض

103,514

رفع مياه الصرف ونقلها وتخزينها
مُعالجة المياه ومياه الصرف
مُعالجة مياه الصرف الناتجة عن االستخدامين
الصناعي والحرفي
إعادة تدوير المياه ،واستعادتها وإعادة استخدامها
خدمات مُتكاملة إلدارة المياه

ECOMONDO/KEYENERGY
النفايات
والمواد

• أفضل ُ
الطرق لكيفية استعادة وإعادة استخدام الورق والكرتون
والمطاط والخشب والبطاريات والبالستيك والمعادن من أجل
خلق فرص عمل وتحويل النفايات إلى مواد مُر ّكبات كيميائية
يُمكن لها خلق أسواق استهالكية جديدة وكل ذلك في إطار
احترام البيئة؛
• أفضل ُ
الطرق المُستدامة لكيفية استعادة وإعادة استخدام
المواقع واألماكن الملوّ ثة بالهيدروكربونات (المُكلورة) أو
األمنيت المُستخدم لألغراض المدنية (البناء والتشييد) أو
الصناعية ،أو صراحة لتصنيع المُنتجات البيولوجية القاعدة و/
أو الحصول على الطاقة النظيفة؛

صناعة
المُنتجات
الحيوية

• كيفية تحويل المنتجات الثانوية والفضالت والبقايا النباتية
والغذائية ،إضافة إلى المكونات العضوية للنفايات الصناعية
والزراعية والمدنية في المواد الكيميائية الحيوية والمواد
الحيوية؛

الماء

• كيفية استعادة المعادن الثمينة وباقي المعادن من مُخلّفات
ونفايات الصناعات الثقيلة للحديد والفوالذ إلعادة إدخالها في
الدورة اإلنتاجية من جديد؛
• التكنولوجيات المُتق ّدمة لعمليات الهضم الالهوائية واإلنتاج
الريفي للغاز الحيوي والمُركبات ذات العالقة؛

زائر
تقنيات وأجهزة تنقية الهواء

الهواء:

التشييد المستدام
كفاءة الطاقة في الصناعة
توليد الطاقة المشتركة الكهربائية والحرارية
استعادة الحرارة ،وتكنولوجيات الـ ORC
الطاقة المُتجدّدة :خاصة طاقة الرياح

الطاقة

الحركة المُستدامة
المُدن الذكية

الحركة
والمجتمعات

• كيفية المُعالجة المُستدامة لمياه الصرف واستعادة المواد
الم ّ
ُغذية والمياه المُزمع إعادة استخدامها في القطاع المدني
والصناعي للري والعناصر الم ّ
ُغذية للحصول على الغاز
الحيوي ومُنتجات أخرى؛
• كيفية مُعالجة رواسب عمليات التنقية وجعلها مُناسبة
لالستخدام الزراعي مثل محسّنات التربة القادرة على ضمان
توفير المواد العضوية والم ّ
ُغذية في األراضي خاصة القاحلة
والمائية منها؛
• كيفية إدارة المياه في البالد التي ُتعاني من الجفاف؛
• ُنظم التنقية (اإلنذارات :األسبستوس ،والثاليوم ،والزرنيخ ،و
بكتريا الليجيونيال الفيلقية)؛
• تكنولوجيا كفاءة الطاقة :استخدامات القطاع الصناعي والقطاع
المدني؛
• تكنولوجيات الطاقة المُتج ّددة :مع التركيز على طاقة
الرياح.

أفضل الحلول للمشاكل التالية

