اهم المعارض االوروبية
الرقم
المتسلسل
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اسم المعرض
International Sweets and
Biscuits Fair
)(ISM 2017
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29/Jan - 01/Feb 2017

Cologne
Germany

Interpack

Packaging Machinery, Packaging
& Confectionery Machinery
Exhibition
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تاريخة

مكان انعقاده

PLMA's World of Private Label

04 - 06 May 2017

Düsseldorf
Germany

16 - 17 May 2017

Amsterdam

in-cosmetics
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International Cosmetics Fair

04 - 06 April 2017

London
United
Kingdom

اهميته
هو أكبر معرض تجاري في العالم للحلويات والوجبات
الخفيفة يشارك فيه أكثر من  0541عارض من أكثر
من  01دولة حيث يتضمن معروضاتع جميع منتجات
الشوكوالته والحلويات بجميع أنواعها و المعجنات
والمخبوزات .
يعتبر هذا المعرض من المعارض المهمة في قطاع
الصناعات التعبئة والتغليف وحسب االرقام التي نتجت
عن اخر معرض اقيم في عام  4105حيث جذب هذا
المعرض ما يقارب  005071زائر  % 66من الزوار خارج
المانيا من  061دولة حول العالم و  4601عارض من
 61دولة

المعرض التجاري الدولي بمثابة منصة عرض ل4511
شركة عارضة .اقيم المعرض على مساحة تقدر 17
الف متر مربع حيث بلغ عدد العارضين  4511من من
 00دولة في العالم وعدد الزائرين  04711من 041
دولة في العالم اعتماد على ارقام  4106وتم تقسيم
المعرض الى قطاعات الرئيسية وهي المنتجات
الغذائية والمنتجات غير الغذائية
يعتبر واحد من المعارض الرائدة في مجال
مستحضرات التجميل والتي تتضمن المواد الخام
ومكونات وادوات مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية
حيث يجذب هذا المعرض  11الف زائر بما فيهم افضل
 011مصنع لمستحضرات التجميل ذوي العالمات
التجارية المعروفة في العالم
وما يزيد عن الف عارض من مختلف الشركات

المعروفة من دول العالم

معرض هانوفر
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Hannover Messe

24 - 28 April 2017

Expopharm 2017

13 – 16 Sep 2017
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Hannover
Germany

Düsseldorf
Germany

Anuga 2017
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المعرض الدولي لتكنولوجيا
الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

07-11 Oct 2017

Cologne
Germany

تقدر مساحة مباني المعرض 576الف متر مربع وتضم
 40صالة عرض ،ويهتم المعرض الدولي المتخصص
في الوسائل التقنية الصناعية بكافة الخبرات
والمهارات المختلفة ذات االتجاهات الجديدة.
ويستقطب نحو 5200شركة عارضة من أكثر من 01
دولة وحوالي 190الف زائراً سنوياً .و المجاالت
األساسية لمعرض هانوفر هي :
األتمتة الصناعة والمعلوماتية و الطاقة وتكنولوجيا
البيئةواإلمداد الصناعي وتكنولوجيا اإلنتاج والخدمات(
و البحوث والتطور .
يعتبر هذا المعرض اكبر المعارض المتخصصة في
اوروبا في مجال الصناعات الدوائية حيث يقام على
مساحة تقدر  51الف متر مربع واقدم واكبر معرض في
العالم حيث يقام سنويا منذ عام  0757ويجذي ما
اليقل عن  41111زائر خالل كل عام وما اليقل عن
 411عارض في مجال اختصاصه .
وفي عام  4106جذب  46الف زائر اكثر من 4111
شخص من خارج اروربا .
هو من المعارض الغذائية الرائدة في العالم والذي
يقام في مدينة كولونيا في المانيا والذي يشارك فيه
 6611شركة من  074دولة من العالم ومنها العديد
من الدول العربية
حيث يهتم المعرض بخلق فرص تجارية كبيرة .
حضر حوالي  061111زائر .

