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التواصل من 

اجل التغي�ي
فروت 

لوجيستيكا
)FRUIT LOGISTICA(



ي العالم 
فروت لوجيستيكا 2019: مقر االبتكار الرائد �ز 		• 

وات لتجارة الفواكه والخ�ز

عالمي و فريد من نوعة: أك�ث من 3200 عارض  		• 

 و 78000 زائر تجاري من أك�ث من 130 دولة عل 

مساحة عرض 132000 م�ت مربع 

تجاهات الصناعة، جميع االبتكارات و كل ال جميع االإ 		• 

موضوعات المستقبلية 

كثف عالقات اعمالك الشخصية 		•

اجر تصاالت قيمة مع الموردين الجدد والعمالء  		• 

كاء الجدد الجدد وال�ث

 حيث يلتقي الناس، 

تلتقي االأفكار.



منصة إنطالق

لالأعمال الخاصة بك

اء من جميع القطاعات:  االبتكارات والخ�ب 		• 

فقط هنا يمكنك تجربة انواع التغ�ي الصناعي بالكامل

استفد من الدوافع الجديدة والتصميم المستقبلي  		• 

لنموذج عملك

5 منتديات، أك�ث من 50 حدثًا ، أك�ث من 100 متكلم:  		• 

ة ز دع فروت لوجيستيكا مصدر إلهام كب�ي لمعرفتك المتم�ي



المعرفة، االأفكار، 

االتجاهات والرؤى:

ء هنا ي
كل �ش

فروت لوجيستيكا تقرير االتجاه 		•

وات أحدث وجهات النظر والتطورات لصناعة الفواكه والخ�ز  

فروت لوجيستيكا االعالم 		•

ز  بث مبا�ث القوى المقابالت مع عمالقة الصناعة والمتحدث�ي  

ي هذا المجال
ز �ز الرئيسي�ي

إحصائيات أوروبية دليل 2019  		• 

ي السوق االأوروبية
أحدث االأرقام �ز  



المعرفة، االأفكار، 

االتجاهات والرؤى:

ء هنا ي
كل �ش

برنامج معرض فروت لوجيستيكا الشامل 		•

سلة الفواكة عالم من االفكار الطازجة 		•
المنتدى الفريد المتعدد قنوات التسويق   

بداعي وأفكار المنتجات االإ

منتدى المنتجات الطازجة 		•
أحدث االتجاهات من جميع القطاعات    

اء ي حوار الخ�ب
�ز

مخت�ب المستقبل 		•
تجربة الصناعات المستقبلية: منتجات    

وأفكار جديدة

محور الخدمات اللوجيستية 		•
ز عل: مفاهيم لوجستية جديدة لنقل  ك�ي ال�ت  

المنتجات بطريقة لطيفة

ي 
ي وتق�ن

مرسح ف�ن 		•
ي التكنولوجيا 

مرحلة االبتكار �ز   
وتطوير االآالت

ترجمة فورية اىل خمس لغات

فروت لوجيستيكا جائزة االبتكار  		•
جائزة الصناعة االأك�ث أهمية    

ي العالم الأفضل 
 �ز

االبتكارات لهذا العام

تحت االضواء  		•
وصل حديثا:    

 احدث المستجدات 
ي لمحة

�ز



تعرف عل االشخاص،

أفضل االأعمال،

إستفد من الفرص.

 يتقابل المنتجون والموردون ومقدمو الخدمات 

اء الصناعة   والمتخصصون با أك�ث من 78000 من خ�ب

ز من جميع القطاعات الدولي�ي

وات الطازجة قطاع الفواكه والخ�ز 	•

تقنيات التعبئة والتغليف 	•

راع وتطوير االأنواع النباتية ز س�ت تقنيات االإ 	•

قطاع التسويق وأبحاث السوق 	•

التعامل، النقل، الخدمات اللوجستية والتخزين 	•
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ز ومناطقهم 2018 اعداد و نسب العارض�ي



ي fruitlogistica.com سوف تجد جميع المعلومات 
�ز

والتفاصيل المتعلقة بتخطيطكم لزيارة المعرض التجاري 

الخاص بك.
 

FRUITLOGISTICA.COM > EXHIBITORS > 
VIRTUAL MARKET PLACE® 

 
الكتالوج الرقمي للمعرض مع معلومات شاملة عن  	•

ي ذلك وظائف البحث المكثف
ز والمنتجات - بما �ز العارض�ي

ز قبل  ز والزوار التجاري�ي ز العارض�ي قناة اتصال مثالية ب�ي 	•

وأثناء وبعد معرض فروت لوجيستيكا

ز والزوار  طور الشبكة الخاصة بك مع العارض�ي 	• 

ز االآخرين التجاري�ي

بنقرة واحدة

FRUITLOGISTICA.COM



عالمي
 فروت لوجيستيكا

ن برل�ي
اير من كل عام  ف�ب

قاري
اسيا فروت لوجيستيكا

هونج كونج
سبتم�ب من كل عام

محلي
ز فروت لوجيستيكا الص�ي

شنغهاي
مايو من كل عام

التواصل مع فروت 

لوجيستيكا حول العالم

FRUIT LOGISTICA
Messe Berlin GmbH

Messedamm 22 | 14055 Berlin | Germany | Tel. +49(0)30-3038-0
fruitlogistica@messe-berlin.com | www.fruitlogistica.com

فروت لوجيستيكا
اير 2019 من الساعة 9.00 اىل الساعة 18.00 6|7|8 ف�ب

نت  التذاكر عل االن�ت
تذكرة دائمة < 60 يورو
 تذكرة يومية < 32 يورو

 لمعلومات عن الزوار و حجز التذاكر الرجاء زيارة 
FRUITLOGISTICA.COM > TRADE VISITORS

 للتذاكر اليومية والدائمة بأسعار خاصة من خالل 

ي بلدك:
 وكيل فروت لوجيستيكا �ز

FRUITLOGISTICA.COM > CONTACT

ي 5. 
 165 يورو < شبكة الفواكه عالم االأفكار الجديدة  �ز

ي ذلك تذكرة دائمة 
اير 2019 بما �ز ف�ب

توف�ي ح�ت

سوف توفر
15%

15%
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