المعارض المقامة في ألمانيا – كانون األول  / 2018 -كانون الثاني  /شباط 2019 -
الشركة المنظمة للمعرض ووسائل
طلب الدعوة لحضور المعرض

رابط المعرض

ملخص عن المعرض

العنوان

التاريخ

المعرض

VdS Schadenverhütung GmbH
Bildungszentrum & Verlag
Fon: +49 221 7766-

http://www.brandschutzmesse.de

brandschutz-messe@vds.de

الوقاية من الحرائق ،معدات إطفاء الحرائق ،مطفئ
الحريق ،أنظمة إنذار الحريق ،أجهزة اإلطفاء ،وكالء
اإلطفاء ،معدات علم الطيران ،معدات انذار ،بوابات،
األبواب

Cologne,
Germany

04.12.-05.12.2018

VdSBrandSchutzTage

http://www.vds.de
Leipziger Messe GmbH
Fon: +49 341 678-0
info@leipziger-messe.de
http://www.leipzigermesse.de

http://www.newenergyworld
-leipzig.de

هندسة الطاقة  ،تخزين الطاقة  ،توزيع الطاقة  ،إدارة
الطاقة  ،استرداد الطاقة  ،تحويل الطاقة  ،الطاقات
المتجددة  ،خدمات  ،تجارة الطاقة  ،البحث والتطوير

Leipzig,
Germany

11.12.-12.12.2018

new energy world

Reed Exhibitions Deutschland
GmbH
Fon: +49 211 90191-0

http://www.psi-messe.com

المواد اإلعالنية  ،أقساط  ،ترقيات وعمليات
التشطيب

Dusseldorf,
Germany

08.01.-10.01.2019

PSI

info@reedexpo.de
http://www.reedexpo.de
Reed Exhibitions Deutschland
GmbH
Fon: +49 211 90191-0

http://www.viscommesse.com

info@reedexpo.de
http://www.reedexpo.de
Messe Frankfurt Exhibition
GmbH
Fon: +49 69 7575-0
info@messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.c
om

http://www.heimtextil.messe
frankfurt.com

الطباعة والفنون الرسومية  ،آالت الطباعة  ،طباعة
الشاشة  ،عمليات التشطيب  ،طباعة المنسوجات  ،الرقائق
 ،تشطيب الورق  ،تصميم الورق والتعبئة  ،تجهيزات
المحالت  ،إنشاء المعارض التجارية  ،إنشاء المتاجر ،
تكنولوجيا اإلضاءة  ،أنظمة التوجيه  ،ماكينات االختراق ،
اإلعالن الخارجي  ،وحدات عرض البيانات  ،تصميم
المنتجات االستهالكية  ،التسويق الرقمي  ،التقنية الرقمية ،
العرض  ،شاشات العرض ( LEDو  ، )LCDتسويق
األحداث  ،التصميم الجرافيكي  ،وسائط االتصال  ،أنظمة
االتصاالت  ،عرض البضائع  ،وسائط اإلعالن  ،أجهزة
الكمبيوتر  ،البرامج

منسوجات منزلية ،منسوجات العقد ،األقمشة
المزخرفة ،ستائر ،مطرزات ،أقمشة تنجيد ،جلد،
ستائر فينيسية ،ستائر فينيسية ،سجاد ،سجاد حائط،
سجاد ،ورق حائط ،اكسسوارات بورق الجدران،
مفروشات ،مراتب ،بطانيات ،بياضات السرير،
مفرش المائدة  ، CAM ،CAD ،ترويج المبيعات ،
منسوجات الحمام  ،الوسائد  ،تصميم المنسوجات ،
التجارة اإللكترونية  ،األلياف  ،الخيوط  ،أنظمة
غرف النوم  /السرير  ،إنشاء المتاجر

Dusseldorf,
Germany

Frankfurt on
the Main,
Germany

08.01.-10.01.2019

08.01.-11.01.2019

viscom düsseldorf

Heimtextil

Deutsche Messe AG
Fon: +49 511 89-0
http://www.domotex.de
info@messe.de
http://www.messe.de
AFAG Messen und
Ausstellungen GmbH
Fon: +49 911 98833-0

http://www.hoga-messe.de

info@afag.de

أغطية األرضيات  ،تنظيف األرضية  ،التصميم ،
األلياف  ،الخيوط  ،سجاد شرقي منسوج يدويًا ،
حرفية  ،معالجة بالخشب  ،أرضيات خشبية  ،مواد
الصقة  ،صفح  ،ثبات  ،أرضيات خشبية مزخرفة ،
آالت طحن  ،أدوات كشط  ،أدوات خاصة  ،تنظيف
األرضيات بالسجاد  ،فرش من الجدار الى الجدار ،
السجاد  ،خيوط السجاد  ،تنظيف السجاد  ،أغطية
األرضيات النسيج  ،سجاد منسوج  ،أدوات  ،أدوات
اآلالت

معدات المطاعم  ،معدات الفنادق  ،المواد الغذائية ،
المواد الغذائية الفاخرة  ،تقديم الطعام  ،معدات
المطابخ الكبيرة  ،المشروبات  ،إنشاء المتاجر ،
الثالجات الصناعية والمجمدات  ،معدات المصنع ،
الخدمات

Hanover,
Germany

Nuremberg,
Germany

11.01.-14.01.2019

13.01.-15.01.2019

DOMOTEX

HOGA Nürnberg

http://www.afag.de
Messe München GmbH
Fon: +49 89 949-20720
info@messe-muenchen.de
http://www.messemuenchen.de

http://www.baumuenchen.com

ألومنيوم ،مواد كيميائية مساعدة لصناعة المبانى،
أغطية أرضيات ،هندسة طاقة ،معدات طاقة شمسية،
بالط ،حجر طبيعي ،إنشاءات زجاجية ،صناعة
األخشاب ،أقفال ،تجهيزات ،فوالذ ،أساس ،بناء
األسقف ،تقنية الواجهة ،طين السيراميك ،أنظمة
األمن ،بوابات ,أنظمة إدارة مواقف السيارات،
برمجيات ،مستلزمات كمبيوتر ،تشييد المباني ،
البالستيك  ،صناعة األحجار الصناعية  ،األبواب ،
النوافذ  ،الخدمات  ،االدب االحترافي  ،أنظمة البناء
 ،بناة األجهزة  ،أنظمة العزل  ،تكنولوجيا اإلضاءة

Munich,
Germany

14.01.-19.01.2019

BAU

Koelnmesse GmbH

imm cologne

14.01.-20.01.2019

Cologne,
Germany

 أثاث،  مطابخ مدمجة،  أثاث الحمام، أثاث مطبخ
 أجنحة،  أثاث أثري،  وحدات أثاث منجّدة، صغير
،  تركيبات إضاءة أجهزة منزلية، غرف نوم
،  مفروشات،  مراتب،  سرير، مستلزمات حياتية
 كراسي،  معالجة الخشب الصلب، بياضات سرير

Fon: +49 221 821-0
http://www.imm-cologne.de

info@koelnmesse.de
http://www.koelnmesse.de
Messe Frankfurt Exhibition
GmbH

NEONYT (Winter)

15.01.-17.01.2019

Berlin,
Germany

 مالبس،  مالبس أطفال،  مالبس نسائية، مالبس
 شركات إنتاج،  أقمشة،  إكسسوارات، رجال
مستدامة

Fon: +49 69 7575-0
http://www.neonyt.com
info@messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.c
om
Messe Westfalenhallen
Dortmund GmbH

BOE
INTERNATIONAL

16.01.-17.01.2019

Dortmund,
Germany

 العناصر التقنية لألحداث،  األحداث،تسويق األحداث
 تنظيم،  بناء المعرض التجاري،  التسويق،
، CAD ،  تقديم الطعام، المعرض التجاري
 اإلعالن، تكنولوجيا الصوتيات

Fon: +49 231 1204-0
http://www.boe-messe.de
messe@westfalenhallen.de
http://www.messedortmund.de

Messe Berlin GmbH
Fon: +49 30 3038-0
central@messe-berlin.de

http://www.gruenewoche.de

http://www.messe-berlin.de

Messe Düsseldorf GmbH
Fon: +49 211 4560-01
info@messe-duesseldorf.de
http://www.messeduesseldorf.de

http://www.boot.de

المشروبات ،البيرة ،النبيذ ،منتجات اللحوم ،النقانق،
األسماك ،الزراعة ،مواد البستنة ،اآلالت الزراعية،
أواني الطبخ ،الفواكه ،الخضار ،أغذية ،منتجات
الحليب ،الطاقة المتجددة ،رياضة الفروسية  ،تغذية
الحيوان  ،تربية الحيوان  ،الغابات  ،الحلويات ،
تربية النحل  ،صناعة الخشب  ,أحواض  ,أدوات
الحدائق  ،معدات الحدائق  ،مطابخ  ،ماكينات المطبخ
 ،المنتجات النباتية  ،األغذية العضوية  ،الغذاء
النباتي
قوارب ،ركوب األمواج ،محركات ،بناء القوارب،
مستلزمات القوارب ،معدات الغوص ،معدات صيد
األسماك ،تزلج على الماء ،مقاالت الرياضات
المائية ،ميثاق ،السياحة ،ركوب األمواج ،هبوط
شراعي ،المراكب الشراعية ،يخوت شراعية،
مقطورة قارب  ،محركات للقوارب ،ترفيه,
محركات اليخوت ,الزوارق  /الكاياكات  ،ارياضة
الصيد ،المالبس الرياضية ،سياحة الغوص ،مالبس
الترفيه ،زوارق بمحركات ،معدات ركوب األمواج،
معدات الرياضات المائية ،مرافق الرياضات المائية،
الرياضات المائية ،تكنولوجيا المالحة ،معدات السفن

Berlin,
Germany

Dusseldorf,
Germany

18.01.-27.01.2019

19.01.-27.01.2019

Internationale
Grüne Woche Berlin

boot Düsseldorf

Messe Essen GmbH
Fon: +49 201 7244-0
http://www.ipm-essen.de
info@messe-essen.de
http://www.messe-essen.de

GHM Gesellschaft für
Handwerksmessen mbH
Fon: +49 89 189149-0
kontakt@ghm.de
http://www.ghm.de

http://www.opti.de

أوعية الزهور ,النباتات الخضراء  ،الزراعة ،
الخضروات  ،منتجات المشاتل ،أزهار مقطوفة،
أرضيات ,بذور ،مصابيح زهور ،بيوت خضراء،
أنظمة قياس ،ماكينات ،وقاية النبات ،فخار ،محطات
ري ،تصريف مياه ،تبريد ،معدات نقل ،مركبات
الخدمات ,المقطورات  ،سلع الزهور  ,الحرف
الصناعية ،الفنون التطبيقية ،األوسمة ،بطاقات
المعايدة ،الزهور المجففة ،عمل سلة السلع ,ترتيبات
الحفر ,بناء متجر  ،تجهيزات المتاجر  ،مواد التعبئة
والتغليف  ،مالبس االغراض الخاصة  ،المالبس
الواقية  ،أدوات  ،خدمات
النظارات الواقية للعمال  ،البصريات  ،التدريب ،
النظارات  ،حقائب النظارات  ،إطارات النظارات ،
العدسات  ،اكسسوارات النظارات  ،التصميم ،
مناظير الزجاج ثنائية العدسة ,معالجة الزجاج,
تصنيع الزجاج  ،منتجات زجاجية  ،أجهزة سمعية ،
عدسات الصقة  ،متجر التجهيزات  ،تكنولوجيا
الليزر  ،التسويق  ،األجهزة الطبية  ،األجهزة
البصرية  ،أدوات القياس البصرية  ،منتجات العناية
 ،البرمجيات  ،النظارات الشمسية  ،النظارات
الرياضية  ،التعليم التكميلي  ،اإلعالن  ،أدوات ،
اكسسوارات  ،صناعة التوريد

Essen, Germany

Munich,
Germany

22.01.-25.01.2019

25.01.-27.01.2019

IPM ESSEN

opti

Messe Frankfurt Exhibition
GmbH

Christmasworld

25.01.-29.01.2019

Frankfurt on
the Main,
Germany

،  األلعاب النارية،  سلع الزهور، عناصر الحفالت
 سلع عيد،  الزهور االصطناعية، تكنولوجيا اإلضاءة
،  الزهور،  الزينة،  زينة شجرة عيد الميالد، الميالد
 الهدايا،  النباتات، مصابيح الزهور

http://www.christmasworld.
messefrankfurt.com

Fon: +49 69 7575-0
info@messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.c
om
Messe Frankfurt Exhibition
GmbH

Creativeworld

26.01.-29.01.2019

Frankfurt on
the Main,
Germany

، ديكورات, سلع الهوايات,سلع الهوايات اليدوية
اللؤلؤ,  لوازم الفنانين, تصميم جرافيك،تطريز

http://www.creativeworld.m
essefrankfurt.com

Fon: +49 69 7575-0
info@messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.c
om

Messe Frankfurt Exhibition
GmbH
Fon: +49 69 7575-0
info@messefrankfurt.com

http://www.paperworld.mess
efrankfurt.com

http://www.messefrankfurt.c
om

تكنولوجيا المكتبات  ،البرمجيات  ،تكنولوجيا
العرض  ،االتصاالت السلكية والالسلكية  ،أثاث
المكاتب  ،القرطاسية  ،اللوازم المدرسية  ،المواد
اإلعالنية  ،الطابعات  ،الوسائط المتعددة  ،سلع
الهوايات ،السلع اليدوية للهواة  ،نقل معلومات
المكاتب  ،تنظيم المكاتب  ،تصميم الورق والتغليف ،
التصوير  ،ورق  ،أدوات الكتابة  ،لفيفات للطابعات
 ،المعدات المكتبية  ،اللوازم المكتبية  ،الهدايا ،
بطاقات المعايدة  ،المنتجات الورقية  ،المعدات
المدرسية  ،أكياس  ،ديكورات المناضد  ،أدوات
الرسم

Frankfurt on
the Main,
Germany

26.01.-29.01.2019

Paperworld

Koelnmesse GmbH
Fon: +49 221 821-0
http://www.ism-cologne.de
info@koelnmesse.de

حلويات  ،شوكوال  ،تخصيصات للشوكوال  ،منتجات
مخبوزة  ،حلويات  ،بسكويت  ،آيس كريم  ،معجون
خام للحلويات

Cologne,
Germany

27.01.-30.01.2019

ISM

http://www.koelnmesse.de
Koelnmesse GmbH
Fon: +49 221 821-0
info@koelnmesse.de
http://www.koelnmesse.d

http://www.prosweetscologne.de

المواد األساسية  ،ماكينات صناعة الحلويات  ،آالت
التغليف  ،الخدمات  ،تكييف الهواء  ،تكنولوجيا
التبريد  ،مواد التعبئة والتغليف ,تشغيل آلي ,مواد
لالستخدام مرة واحدة ,ضمان الجودة  ,تكنولوجيا
التنظيم والمراقبة

Cologne,
Germany

27.01.-30.01.2019

ProSweets Cologne

Messe Westfalenhallen
Dortmund GmbH
Fon: +49 231 1204-0
http://www.jagdundhund.de
messe@westfalenhallen.de

اكسسوارات  ،معدات الصيد  ،اطالقات البنادق ،
المالبس  ،المركبات  ،السفر  ،تجديد الغابات ،
حماية الغابات  ،رعاية الغابات  ،هندسة الغابات ،
قوس الرماية  ،الكالب  ،المالبس الواقية  ،األزياء
التقليدية

Dortmund,
Germany

29.01.-03.02.2019

JAGD & HUND

http://www.messedortmund.de
Karlsruher Messe- und
Kongress GmbH
Fon: +49 721 3720-0
http://www.learntec.de
info@messe-karlsruhe.de

الوسائل التعليمية  ،والبرمجيات  ،والوسائط المتعددة
 ،واالتصاالت السلكية والالسلكية  ،والخدمات ،
والتدريب  ،والتعليم التكميلي  ،ومروجو الحلقة
الدراسية  ،تقنيات العروض التقديمية

Karlsruhe,
Germany

29.01.-31.01.2019

LEARNTEC

http://www.messekarlsruhe.de
Spielwarenmesse eG
Fon: +49 911 99813-0
info@spielwarenmesse.de
http://www.spielwarenmesse
-eg.de

http://www.spielwarenmesse
.de

سلع االطفال ,كتب ،مستلزمات حفالت ،مواد
ترفيهية ,األلعاب النارية  ،المواد المرخصة  ،صنع
النماذج ,نماذج للسكك الحديدية  ،نماذج ألعاب ،
مستلزمات مدرسية  ،ألعاب  ،ألعاب إلكترونية ،
ألعاب خشبية  ،كتب للقراء الصغار  ،كتب أطفال ،
ألعاب تعليمية  ،تراخيص  ،ألعاب بالستيكية ،
حيوانات قطنية ،ألعاب األلغاز  ،ألعاب

Nuremberg,
Germany

30.01.-03.02.2019

®Spielwarenmesse

Koelnmesse GmbH
Fon: +49 221 821-0
http://www.spogahorse.de
info@koelnmesse.de

خيول  ،خدمات  ،السلع الجلدية  ،السلع الرياضية ،
المالبس الرياضية  ،الهدايا  ،االكسسوارات ،
منتجات العناية  ،معدات النقل  ،معدات ركوب الخيل

Cologne
Germany

02/02/-04/02/2019

spoga horse
)(Frühjahr/spring

http://www.koelnmesse.de
Messe München GmbH
Fon: +49 89 949-20720
info@messe-muenchen.de

http://www.ispo.com

http://www.messemuenchen.de

مقاالت الرياضات الشتوية  ،مالبس رياضية  ،أحذية
رياضية  ،معدات تسلق الجبال  ،أجهزة لياقة ،
ماكينات تقديم الخدمات  ،أزياء في الهواء الطلق ،
مقاالت مر ّخصة  ،أقمشة  ،ألياف  ،أجهزة خدمة
التزلج  ،نظارات رياضية

Munich
Germany

03/02/-06/02/2019

ISPO MUNICH

E-world energy & water
GmbH
Fon: +49 201 1022-210
mail@e-world-essen.com
http://www.e-worldessen.com

http://www.e-worldessen.com

توليد الطاقة  ،إمدادات الطاقة  ،إدارة الطاقة ،
التجارة  ،هندسة الطاقة  ،البحث والتطوير  ،الطاقات
المتجددة  ،إدارة المياه  ،تقنية مياه المجاري

Essen
Germany

05/02/-07/02/2019

& E-world energy
water

Leipziger Messe GmbH
Fon: +49 341 678-0
info@leipziger-messe.de

http://www.messe-intec.de

http://www.leipzigermesse.de
Leipziger Messe GmbH
Fon: +49 341 678-0
info@leipziger-messe.de

http://www.zuliefermesse.de

http://www.leipzigermesse.de

Messe Berlin GmbH
Fon: +49 30 3038-0
http://www.fruitlogistica.de
central@messe-berlin.de
http://www.messe-berlin.de

الهندسة النباتية  ،تقنية التروس والمحركات ،
التشغيل االلي ,معالجة الصفائح المعدنية  ،تقنيات C
 ،ميكانيكا الموائع  ،معدات النقل  ،مكابس
هيدروليكية  ،هيدروليك ,روبوتات صناعية  ،تقنية
التخزين  ،أنظمة تشغيل بالليزر  ،بناء االالت ,قطع
غيار الماكينات  ,هندسة المعالجة ,ماكينات تصنيع
المعادن ،تكنولوجيا تثبيت االسطح،
أجزاء البناء  ،مشابك  ،الصفائح المعدنية العاملة ،
والعتاد  ،والسلع المطاطية  ،قوالب  ،منتجات نصف
منتهية  ،المعدات الصناعية  ،الكابالت  ،مكونات ،
معالجة البالستيك  ،تكنولوجيا الليزر  ،ألواح بناء
خفيفة الوزن  ،قطع غيار الماكينات  ،أنظمة القياس ،
معالجة المعادن  ،السلع المعدنية  ،هندسة التجميع ،
المواد المتقدمة  ،تقنية تركيب السطح  ،أدوات الدقة
 ،مكونات النظام  ،معدات التوصيل  ،المواد المركبة
 ،األدوات  ،أدوات اآلالت  ،صناعة المورد ،
الملحقات  ،المكونات اإللكترونية  ،تكنولوجيا القياس
الصناعي
البستنة البيولوجية ،الخدمات ،المنتجات الطازجة،
الخضار ،البيوت الخضراء ،الموانئ ،خدمات تكنولوجيا
المعلومات ،البطاطس ،تكييف الهواء ،تكنولوجيا التخزين،
تحليل األغذية ،الخدمات اللوجستية ،المكسرات ،الفواكه،
المنتجات البيئية ،إعادة التدوير ،البذور ،النقل ،الفواكه
المجففة ،تكنولوجيا التغليف  ،زراعة الخضروات ،تجهيز
الخضروات ،المواد الغذائية من الزراعة البيولوجية التي
تسيطر عليها ،زراعة الفاكهة ،تجهيز الفاكهة ،شركات
الشحن ،ماكينات فرز ،منتجات األغذية المجمدة ،ماكينات
التعبئة والتغليف ،مواد التعبئة والتغليف

Leipzig
Germany

Leipzig
Germany

Berlin
Germany

05/02/-08/02/2019

05/02/-08/02/2019

06/02/-08/02/2019

Intec

Z

FRUIT LOGISTICA

Messe Frankfurt Exhibition
GmbH
Fon: +49 69 7575-0
info@messefrankfurt.com

http://www.ambiente.messef
rankfurt.com

http://www.messefrankfurt.c
om

NürnbergMesse GmbH
Fon: +49 911 8606-0
info@nuernbergmesse.de
http://www.nuernbergmesse.
de

http://www.vivaness.de

أدوات المائدة ،األجهزة الكهربائية المنزلية ،أغراض
الحدائق ،طاولة مجهزة جيدا ،الهدايا ،منتجات
زجاجية ,متجر للذواقة ،مشاوي ،ادوات منزلية ،اثاث
صغير ،طباخات ،بضائع استهالكية ،مستحضرات
تجميل ،مصنوعات صناعية ،منتجات بالستيكية،
ادوات تحضير االكل ،منتجات جلدية ،تركيبات
إضاءة ،معدات قياس ،موضة مجوهرات ،منتجات
ورقية ،عطارة ،أدوات شخصية ،احتياجات
المدخنين ،مجوهرات ،أدوات التقطيع ،تزيين
الطاوالت ،ساعات حائط وساعات ,اكسسوارات، ,
معدات الحضانة  ،معدات الصائغ  ،منسوجات
منزلية  ،اكسسوارات عصرية ,تصميم األثاث ،
الهدايا التذكارية
اإلكسسوارات  ،المواد الغذائية من الزراعة
البيولوجية الخاضعة للرقابة  ،المواد األساسية ،
الفواكه  ،الخضروات  ،األطعمة المعلبة  ،األغذية
الصحية  ،التوابل  ،منتجات اللحوم  ،النقانق ،
األسماك  ،منتجات الحليب  ،منتجات األلبان ،
منتجات الغذائية المجمدة  ،منتجات المخابز ،
الحلويات  ،المشروبات  ،المنتجات الطبيعية ،
المنتجات الزراعية  ،المنسوجات المنزلية  ،األحذية
 ،السلع الجلدية  ،مستحضرات التجميل  ،مستلزمات
الحمام  ،رعاية الطفل  ،العطور  ،التشافي ,أدوات
النظافة  ،المنظفات  ،علم الصحة

Frankfurt on
the Main
Germany

Nuremberg
Germany

08/02/-12/02/2019

13/02/-16/02/2019

Ambiente

BIOFACH +
VIVANESS

Messe Offenburg-Ortenau
GmbH

GeoTHERM

14/02/-15/02/2019

Offenburg
Germany

الطاقة الحرارية األرضية

http://www.geothermoffenburg.de

Fon: +49 781 9226-0
info@messe-offenburg.de
http://www.messeoffenburg.de

DreamHack Leipzig

15/02/-17/02/2019

Leipzig
Germany

، إلكترونيات، ألعاب الكمبيوتر،أجهزة الكمبيوتر
 ألعاب، البرامج,Mobile Radio ،Fanarticle
,CD-ROM , اجزاء الكمبيوتر, إكسسوارات،الفيديو
 شاشات،  العرض،  لوحات الكمبيوتر,تقنيات
 مقاالت،  ترفيهيات، )LCD  وLED( العرض
، Net Work ،  معلوماتية،  مقاالت هواة، ترفيهية
 الواقع،  األجهزة الطرفية، الهواتف الذكية
االفتراضي

Leipziger Messe GmbH
Fon: +49 341 678-0
http://www.dreamhackleipzig.de

info@leipziger-messe.de
http://www.leipzigermesse.de
Messe Offenbach GmbH
Fon: +49 69 829755-0

ILM Winter Styles

16/02/-18/02/2019

Offenbach/Main

Germany

 والسلع،  والسلع الجلدية الصغيرة، حقائب اليد
 سلع السفر،  حقائب السفر،  اكسسوارات، الجلدية

http://www.ilm-offenbach.de

info@messe-offenbach.de
http://www.messeoffenbach.de

Messe Düsseldorf GmbH
Fon: +49 211 4560-01
info@messe-duesseldorf.de

http://www.eurocis.com

http://www.messeduesseldorf.de
EUROEXPO Messe- und
Kongress-GmbH
Fon: +49 89 32391-259

http://www.logimatmesse.de

management@euroexpo.de
http://www.euroexpo.de

Koelnmesse GmbH
Fon: +49 221 821-0
http://www.didacta-koeln.de
info@koelnmesse.de
http://www.koelnmesse.de

أنظمة األمن  ،البحوث والتطوير  ،حلول األنظمة ،
االستشارات  ،التجارة  ،التجارة اإللكترونية ،
خدمات تكنولوجيا المعلومات  ،نظم المعلومات ،
التسويق بقواعد البيانات  ،نقل البيانات  ،أنظمة النقد
 ،تسجيل النقد ( RFID ،تحديد ترددات الراديو) ،
أنظمة إدارة المخزون ,معدات تجميع الوقت ،بار
كود التكنولوجيا  ،والتسويق الرقمي  ،ماكينات فرز
النقود المعدنية  ،تكنولوجيا االتصاالت  ،تكنولوجيا
وضع العالمات  ،التحكم في الوصول  ،تجهيزات
المحالت
الخدمات اللوجستية ،أنظمة نقل الحمولة ،مناولة
المواد ،معدات النقل ،تكنولوجيا التخزين ،معدات
مناولة المواد ،تكنولوجيا النقل ،معدات الرفع،
تكنولوجيا التغليف ،المعدات النباتية (الصناعية)،
الخدمات ،البرمجيات ،االستشارات ،التمويل،
تكنولوجيا المعلومات ،تكنولوجيا االتصاالت،
تكنولوجيا الملصقات  ،نظم تحديد الهوية  ،الهندسة
البيئية
التكنولوجيا السمعية والبصرية  ،معاهد التدريب ،
المعدات  ،الخدمات  ،تكنولوجيا المعلومات ،
المفروشات  ،رياض األطفال  ،المعدات المختبرية ،
الوسائل التدريسية  ،الوسائل التعليمية  ،الوسائط
المتعددة  ،الملحقات الموسيقية  ،تكنولوجيا العرض ،
اللوازم المدرسية  ،البرامج  ،األلعاب  ،السلع
الرياضية  ،التعليم التكميلي  ،المواد اليدوية للهواة ،
الكتب  ،األدب المهني  ،كتب األطفال  ،كتب
التدريس  ،أنظمة التدريس  ،البرامج التعليمية ،
األلعاب التعليمية  ،وسائل اإلعالم الجديدة  ،المعدات
المدرسية  ،القرطاسية

Dusseldorf
Germany

StuttgartGerma
ny

Cologne
Germany

19/02/-21/02/2019

19/02/-21/02/2019

19/02/-23/02/2019

EuroCIS

LogiMAT

didacta

NürnbergMesse GmbH
Fon: +49 911 8606-0
info@nuernbergmesse.de

http://www.feuertrutzmesse.de

http://www.nuernbergmesse.
de
Messe München GmbH
Fon: +49 89 949-20720
info@messe-muenchen.de

http://www.inhorgenta.com

http://www.messemuenchen.de
Koelnmesse GmbH
Fon: +49 221 821-0
info@koelnmesse.de
http://www.koelnmesse.de

http://www.asiapacificsourci
ng.de

تقنية الواجهة  ،العزل الحراري  ،البطانيات ،
األبواب  ،البوابات  ،أجهزة إنذار الدخان  ،تأمين
التثبيتات ،النوافذ ,مواد مواجهة للجدران ,منع
الحرائق  ،مواد طالء  ،الصق  ،تكنولوجيا السحابة
 ،معدات علم طبقات  ،أنظمة إنذار الحريق  ،أجهزة
إطفاء  ،وكالء إطفاء  ،أدوات
ساعات جدارية ,ساعات ,صائغ ومجوهرات ،
مجوهرات  ،أحجار كريمة  ،آللئ  ،فضيات ،
كرتون  ،علب  ،معدات ورش  ،إنشاء متاجر ،
مجوهرات مقلدة  ،أدوات  ،أدوات عرض ،
مجوهرات ذهبية  ،أدوات ذهب  ،مجوهرات فضة ،
الساعات والساعات  ،الساعات التي تسيطر عليها
كريستال  ،ومعدات لصناعة الساعات الجدارية
والساعة  ،معدات الساعة  ،الحركات  ،العنبر ،
جواهر  ،األزياء والمجوهرات  ،المعادن الثمينة ،
معدات الصائغ  ،معدات لصناعة المجوهرات  ،مواد
التعبئة والتغليف  ،الماس
أدوات  ،تركيبات  ،قفل التكنولوجيا  ،معدات Do-it-
 ,Yourselfمقاالت الحدائق ,المواد الترفيهية ،
منتجات الزجاج ,أدوات المائدة الصينية ،مواد
الديكور من السيراميك ،زينة الطاولة ،تكنولوجيا
اإلضاءة ،الهدايا ،أواني منزلية ،األفران ،أفران
الخبز ،ماكينات المطبخ ،آالت التنظيف

Nuremberg
Germany

Munich
Germany

Cologne
Germany

20/02/-21/02/2019

22/02/-25/02/2019

26/02/-28/02/2019

FeuerTrutz

INHORGENTA
MUNICH

Asia-Pacific
Sourcing

NürnbergMesse GmbH
Fon: +49 911 8606-0
embedded world

26/02/-28/02/2019

Nuremberg
Germany

االستشارات,  اإلنترنت, البرمجيات,أجهزة الكمبيوتر
الخدمات, األدب المهني,

http://www.embeddedworld.de

info@nuernbergmesse.de
http://www.nuernbergmesse.
de

