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معــارض سوريــة التخصصيــة

قدم حلولك المبتكرة بسهولة    
                                              في مجاالت البناء والصناعة والطاقة 

 المكان األكثر فاعلية للترويج لمنتجاتك وعرضها. تصور وجودك في المقدمة والمركز في
والتجار القرار  أصحاب  أهم  وإنشاء شبكة عالقات مع  المنطقة،  نمًوا في  األكثر   السوق 

والمهتمين من سوريا والشرق األوسط.

اغتنم فرصتك اآلن في هذا الحدث التجاري الرائد لتكون أحد الكبار تحت سقف واحد

 أيــــــار   2022 ..... هي ..... القرار الصائب
معارض سورية التخصصية



المعـرض السوري
الدولـــي للبنـــاء
والتشييد والبنى التحتية

��اختصاص                                     واإللكتروميكانيك و المياه�����



تكنو بيلد 2022
 يمثل المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية البيئة المناسبة لتقديم نفسك
اإليجابي المناخ  سيلعب  حيث  البناء،  قطاع  في  الرائدة  األسماء  أهم  كأحد  منتجاتك   ولعرض 
في بك  لاللتقاء  والمهندسين  المشاريع  أصحاب  كبار  استقطاب  في  األهم  الدور   والمتفائل 

  معرض تكنو بيلد 2022.

اختصاصات تكنو بيلد 2022
المطابخ ، الحمامات ، تكنولوجيا الصحية

األسقف ، األرضيات ، الجدران
جرانيت ، رخام ، سيراميك

 دهانات ، مواد العزل ، كيماويات البناء
  منتجات األلمنيوم ، UPVC ، الزجاج

 الساندويش بانل،األبنية مسبقة الصنع/األبنية الجاهزة
تجهيزات الحدائق ، معدات أحواض السباحة

المنتجات الخشبية والمفروشات

منتجات ومعدات البنية التحتية
األسمنت والبلوك والقرميد بأنواعه

خطوط إنتاج اإلنترلوك واألرصفة واالسفلت
 منتجات الصلب والمعادن وحديد التسليح 

عدد يدوية، أدوات كهربائية، ضواغط 
اآلليات الثقيلة - الرافعات والسقاالت

الحلول الذكية والمتطورة وطرق البناء الحديثة
 خدمات المقاوالت واالستشارات الهندسية

اختصاص سيريا ميب  2022

أبراج التبريد والتبريد الصناعي والشيلرات
أنظمة التكييف المركزي ومكيفات السبليت

أنظمة السباكة والصمامات واألنابيب والمقاييس 
(HVAC) تقنيات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد  

التحكم بالهواء، دكتات وفتحات التهوية وتنقية الهواء
التدفئة بالهواء الساخن والمياه وأنظمة الطاقة الشمسية

المصاعد والساللم المتحركة
أنظمة التحكم بالمباني وكاميرات المراقبة

مكاتب هندسية (دراسة - استشارات - تنفيذ) 
أنظمة الري والصرف الصحي - مضخات وفالتر

 أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق واألمن والسالمة

 تشير جميع المؤشرات إلى أن قطاع الـ                      واإللكتروميكانيك وأشغال المياه ستنمو خالل األشهر المقبلة
إن الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات في المجاالت السكنية والتجارية  بعد توقفها لسنوات في سوريا.

والطبية والصناعية، سيجعل سيريا ميب 2022 المنصة الرائدة لتقديم عملك.

H.V.A.C



معـرض الطاقـة
والكهربـــاء
واألتمتة الصناعية



اختصاصات سيريا إنيرجي 2022
الطاقات المتجددة ومنتجات التكنولوجيا المتطورة
أنظمة الطاقة واإلنفرترات والشواحــن والبطاريــات

الطاقة النظيفة وأجهزة توفير الطاقة
اإلنارة المنزلية واللوازم الكهربائية ومستلزماتها

حلول األتمتة الصناعية
لوحات التحكم الكهربائية والقواطع

PLC وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة 
 المنظمات الكهربائية والمحوالت

مجموعات التوليد ومحطات الطاقة واألبراج
خطوط النقل وشبكـات التوزيــع والكابــالت

معدات الجهد العالي والمنخفض 
معدات الحمايــة مــن الصواعــق

  مكاتب الهندسة الكهربائية واالستشاريون

سيريا إنيرجي 2022
الطاقة توليد  محطات  إلنشاء  الجديدة  لالستثمارات  سوريا  في  الطاقة  قطاع  احتياجات   تتزايد 
الشمسية وتشجع الطاقة  استخدام  السورية  الحكومة  تدعم  والتوزيع. حيث  التحويل   ومحطات 

على استخدام مصادر الطاقة البديلة.

الكهرباء والطاقات التقنيات في مجال  المثلى لعرض أحدث  المنصة  2022 هو  إنيرجي   سيريا 
مجال في  جديدة  حلول  تقديم  جانب  إلى  التقنيات  هذه  لعرض  حقيقية  فرصة  ويوفر   البديلة 

األتمتة الصناعية والتحكم.



المعــرض الصنــاعي
الســوري الدولـــي
آالت صناعيـة –تعبئة وتغليـف

بالستيـــــك

اختصـــاص تكنولوجيـــا الميـــاه



سينكس 2022
سورية في  العمل  استمرارية  المتجددة،  دوراته  في  الدولي  الصناعي  سورية  معرض   يعكس 
والمعدات الصناعية  المستلزمات  لجميع  والمستوردين  اآلالت  ومصنعي  الصناعيين   لكبار 
من عدد  أكبر  إلى  للوصول  تطمح  كنت  إذا  الصناعي.  بالعمل  المتعلقة  األخرى   والخدمات 

المتعاملين، فإن سينكس هو قرارك الصحيح.

اختصاصات سينكس 2022
CNC  اآلالت الصناعية والخراطة والحفر و

 آالت اللحام والقص وتشكيل المعادن

 آالت ومعدات األخشاب وتصنيعها

آالت حقن ونفخ البالستيك ,القوالب، الحبيبات، األصباغ

 خطوط إنتاج وتصنيع المواد الغذائية والطبية والكيماوية

 المطابع واألحبار ومواد الطباعة

 آالت التعبئة والتغليف والطباعة والترميز

خطوط النقل والسالسل والمحامل

المضخـــات والمحركـــات وعلب التـــروس

ونواقل الحركة

العدد اليدوية والكهربائية

الضواغط وأنظمة التحكم بالهواء والهيدروليك

الغازات والزيوت الصناعية 

آالت وأفران طالء المعادن وموادها

الرافعات الشوكية ومعدات الرفع

أنظمة الرفوف والتخزين

اختصاص واتكس 2022

محطات وتجهيزات ومواد معالجة وتحلية المياه 
معدات فحص ومعايرة وأجهزة توفير المياه 
شبكات التحكم وتوزيع ونقل وعدادات المياه

تكنولوجيا البخار الصمامات واألنابيب

الحراقات والمراجل والمبادالت الحرارية
المضخات والصمامات وتمديدات المياه

وحدات تخزين المياه والعزل المائي

 يجمع تخصص تقنيات المياه واتكس تحت مظلته أحدث الحلول المتعلقة بالمياه والبخار واألنظمة البيئية في
 القطاعات السكنية والصناعية والزراعية. حيث تشارك كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية في واتكس

من خالل التخصصات التالية:



Exhibiting Area V.I.P & Registration

Main Entrance

International Halls

الحملة اإلعالمية المرافقة

الـزوارالمستهدفيـن

الزوار من  عدد  أكبر  لجذب  المنطقة  أنحاء  جميع  في  النطاق  واسعة  إعالنية  حملة  إطالق   سيتم 
التواصل وسائل  على  مدفوعة  وإعالنات  الطرقية  اللوحات  من  متناغم  تنوع  الحملة  ستضم   والمهتمين. 
كما والتلفزيونية.  اإلذاعية  والتغطية  الصحفية  للمؤتمرات  باإلضافة  اإللكترونية  والمواقع   االجتماعي 
 سيتم توجيه الدعوات عبر اإليميل والرسائل النصية القصيرة والدعوات المباشرة لكبار الشخصيات والوزراء

القرار. وصناع  الحكومة  وممثلي 

مالكي عقارات ومشاريع سكنية

مدراء منشآت ومصانع

29٪

20٪

٪15تجار و مقاولين

٪14مهندسين من كافة اإلختصاصات

٪12صناعيين وحرفيين

٪5موظفين حكوميين

٪3طالب كليات الهندسة

٪3آخــــرون
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