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ريميني إيطاليا

 معرض التجارة الدولي الثاني والعشرين الستعادة 
المواد والطاقة والتنمية المستدامة

معرض إكسبو الدولي الثاني عشر للطاقة 
المتجددة والحركية المستدامة

 االقتصادي 
 المدور 

والصديق للبيئة

بالتعاون معتنظيم

الطاقة الرئيسية



نساعد الشركات ليصبحوا قادة عالميين في مجال التطوير من خالل تعزيز تنمية نظام 
بيئي وتجاري يتسم بالتطور واالستدامة. 

نترأس السلسلة االقتصادية الدائرية بأكملها، من استعادة المواد الخام والطاقة إلى 
التنمية المستدامة؛ من النقل إلى المدن الذكية، كما أننا نقوم بتقييم معظم القطاعات 
الصناعية من خالل تعزيز الشبكات الدولية ونمو الشركات في جميع أسواق العالم.

ُتعد Ecomondo – Key Energy نقطة المرجعية الدولية لنماذج االقتصاد 
الدائري الجديدة في حوض البحر األبيض المتوسط. 

شكل مبتكر يجمع بين جميع قطاعات االقتصاد الدائري في منصة واحدة: من 
المستدامة. التنمية  إلى  والطاقة  المواد  استعادة 



المخلفات والموارد

الصناعات الحيوية

 االستصالح والمخاطر 
الهيدروجيولوجية

الماء 

الطاقة

المدينة الدوارة وإمكانية التنقل

لمقابلة المشترين الدوليين األكثر تأهياًل في هذا القطاع	 

للتواصل مع مشغلي الطلب على تقنيات االقتصاد األخضر	 

للتعامل مع الشركات الدولية األكثر ابتكاًرا 	 

للتعرف على الجديد في مجال إعادة االستخدام، والتصميم 	 
الصناعي البيئي، واالقتصاد الحيوي الدائري، وكفاءة استعمال 

الطاقة

للتواصل مع المؤسسات األوروبية، والجامعات وهيئات البحث 	 

للمشاركة في الدورات التأهيلية والتعميقية: أكثر من 200 	 
اجتماع مع مقررين من العيار الدولي

لتطوير أعمالك والدفع بشركتك في آفاق المستقبل	 

القطاعاتلماذا نتواجد 

إيطاليا هي أكثر الدول التي تقوم بإعادة تدوير النفايات مقارنة بإجمالي المنتجات بين دول االتحاد 

األوروبي الثمان والعشرين بنسبة 76.9 %. يسمح هذا الرقم القياسي لـ Ecomondo بالحفاظ على 

موقع متميز على الساحة الدولية باعتبارها المكان الذي تلتقي فيه الشركات الرائدة في السوق للتعرف 

على تطور السلسلة الخضراء واالبتكارات التكنولوجية, ولمواكبة الفرص الجديدة.

 الحركية 
المستدامة

قطاع الرياح،بايوميثان
القطاع الضوئي

التركيز 2018                                           



أكثر من 162 
مليون وسيلة تواصل

 1,250
 شركة

 113,000
متر مربع للعرض

 4,500
مقابلة عمل

 116,131
مشاركة )+ 10 %( منها 

 8,600
لمشترين أجانب

 200
مؤتمر

أكثر من 1,000 
ُمقرر

 11,000
ُمشارك في المؤتمرات

41 % الخدمات

34 % الصناعة والتوزيع

6 % اإلدارة العامة

5 % اإلسكان

5 % البحث والتأهيل

4 % هيئة / معهد / وسيلة إعالم متخصصة

3 % شركات مرافق

2 % الزراعة

الملف الشخصي للزائرين

األصل الجغرافي

 % 66
 االتحاد 

األوروبي

 % 2
أمريكا الشمالية

 % 4
وسط وجنوب 

أمريكا

 % 6
آسيا

 % 5
إفريقيا والشرق 

األوسط 

 % 17
خارج االتحاد 

األوروبي

الزائرين



ريميني

ميالن
لينيا بو

باريس

لندن

مدريد
برشلونة

برلين

ثينا أ

اسطنبول
روما

كيفية الوصول إلى أرض المعارض: 

en.ecomondo.com/reachus

إيطاليا  لموقعها االستراتيجي في وسط  نظرًا 
واتصالها بشبكة نقل واسعة فإنه من السهل 

الوصول إلى مدينة ريميني من أي مكان 
بالخارج.
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