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مرحبا بكم في عروض الشركات اإليطالية املتميزة!

بعد النجاح الذي حققه معرض الصناعات والتكنولوجيا اإليطالية في دورتيه السابقتني، يجيئ املعرض في موعده هذا العام من 10 إلى 13 يونيو 2009:  
وهو املعرض الوحيد للصناعات اإليطالية املوجهة للمستهلك B2B والذي يقام في كردستان العراقية.

أربعة أيام للمعرض املتخصص في التكنولوجيا والصناعة واملنتجات اإليطالية.
130 شركة منتجة إيطالية

تبلغ مساحة املعرض 1.400 متر مربع
ومن املتوقع أن يبلغ عدد الزائرين 14 ألف زائرًا بني رجال أعمال أكراد وعراقيني، وأفراد من السلطات احلكومية احمللية واإليطالية وفئة من صانعي القرار.

إنه حدث فريد في نوعه نظرًا لتواجد صناع إيطاليني فقط، وهم على أمت استعداد ملزج التكنولوجيا مع أسلوب ومنط احلياة: وفي هذا املكان، ميكن للشركات 
اإليطالية والبائعني ورجال األعمال في القطاعات اتلفة وصناع القرار والكيانات واملؤسسات املتعددة أن تلتقي إلبرام الصفقات وعقد التحالفات وتدعيم 

العالقات الثنائية مع نظرائهم من رجال األعمال األكراد-العراقيني.
ومنذ عام 2007 وحتى اليوم، مازال معرض الصناعات والتكنولوجيا اإليطالية في العراق يحقق منوا وتطورا حول نقطة ارتكازه األساسية: أال وهي دعم 

التبادل التجاري والثقافي بني إيطاليا والعراق الكردية من خالل نقل التفوق الذي تتسم به املنتجات املصنوعة في إيطاليا داخل سوق واعدٍ بشدة ويتضمن 
العديد من الفرص االقتصادية. 

واليوم، أضحى هذا املعرض الذي ترعاه وزارة التنمية االقتصادية اإليطالية فرصة الميكن تفويتها للدعاية واألعمال، وخصوصا ملن يؤمن ويستثمر في مجال 
التكنولوجيا واالبتكار واملوضة واجلودة. وفوق ذلك كله، أصبح معرضا «للنظم». مبعنى أنه خلق مجاال من الثقة التدريبية واملعلوماتية فيما يخص «النظم 

اإليطالية»، كما حقق أسبقية في احلصول على الفرص االقتصادية التي منحتها إعادة إعمار العراق. 
القطاعات املشاركة في املعرض الدولي:

-WELCOME STYLE مفروشات االستقبال
 منتجات وخدمات وتكنولوجيا من أجل:  الفنادق والتعاقدات واألثاث وجتهيز املقاهي واملطاعم ومحالت البيتزا ومحالت البوظة (اآليس كرمي)

- FUTURE BUILDING معمار املستقبل
 منتجات وخدمات وتكنولوجيا من أجل: البناء واملشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية وتكييف الهواء والطاقة واملناخ واملشروعات الكهربية 

والهندسية واآلالت واملعدات

 INNOVATION FARM املزارع املبتكرة واملتطورة
منتجات وخدمات وتكنولوجيا من أجل: آالت وماكينات ومعدات زراعية وللتربية احليوانية وأعمال احلدائق والبساتني

– TECH&FOOD تكنولوجيا الغذاء
 منتجات وخدمات وتكنولوجيا من أجل: الصناعات الغذائية واآلالت وخطوط إنتاج وحتويل وحفظ األطعمة والتغليف واحلفظ والتوزيع وآالت ومعدات صناعة 

اخلبز واحللويات والبوظة (اآليس كرمي) واملعجنات والبيتزا، باإلضافة إلى ثالجات العرض وأنواع األغذية واملنتجات التقليدية. 

معرض الصناعات والتكنولوجيا اإليطالية في العراق عام 2009 الدورة الثالثة
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