٘بَ ٚػبعً – ٠ٚؼشع ػٍ ٟاٌس١ذ  /سئ١س ِغٍس االداسح،،
أػضبء عّؼ ٗ١ئثّ١ب اٌّحزشٌِّ ( -ٓ١ظذسِٚ ٜظٕؼ ٝاٌجالسز١ه )

ػٕب ٗ٠اٌس١ذ اٌفبضً ِ /ذ٠ش اٌزظذ٠ش ٚرط٠ٛش االػّبي
رح١خ ط١جخ ٚثؼذ،،،
الموضوع :مشاركة أعضاء الجمعٌة فى معرض الشرق االوسط للبالستٌن والمواسٌر والبتروكٌماوٌات الممام خالل الفتره من
 7 -30الى  2015 8-2بمركز المؤتمرات المصرٌه
ئسزىّبال ٌٍٕغبػ اٌز ٞرحمك ثؼذ رٕظِ ُ١إرّشالزظبد ٞػبٌّ ٟثششَ اٌش١خ  ،2015رطشػ ِظش ِٓ خالٌٗ سؤ٠زٙب االلزظبد٠خ
اٌّسزمجٍٚ ٗ١سغجزٙب ف ٟعزة ئسزضّبساد ػبٌّ ٗ١اٌ ٝرٍه إٌّطمخ اٌّّٙخ،اسزٙذفذ رٛعٗ اٌحىِٛخ اٌّظش٠خ دػُ الزظبد ِظش
ِٓ خالي طشػ فشص اسزضّبس٠خ ِزٕٛػخ فِ ٟغبالد ِخزٍفٗ ف ٟضٛء ٔزبئظ ٘زا اٌّإرّش االلزظبد ٜاٌّظش.ٞ
ولما وبٔذ اإلحظبءاد اٌشسّ١خ رش١ش ئٌ ٟأْ لطبع اٌجزشٚوّ١ب٠ٚبد (ِبػذا االسّذح) رؼبدي  ِٓ %3إٌبرظ اٌّحٍِٓ %12 ٚ ٝ
اعّبٌ ٝاٌظٕبػبد اٌّظشِ ٗ٠غ ص٠بدح ّٔ ٛطٍت اٌسٛق اٌّحٍ ٝثٕسجٗ ، %6ح١ش ثٍغذ ل ّٗ١طبدساد ٘زا اٌمطبع اٌٙبَ ِجٍغ 12
ٍِ١بس عٌٕ ٗ١ؼبَ  2014طجمب ً ٌج١بٔبد ٘١ئخ اٌشلبثٗ ػٍ ٝاٌظبدساد ٚاٌٛاسداد اٌّظشٚ ، ٗ٠رغبٚثب ِغ ٘زا إٌّ ٛاٌّضطشد ٚاٌفشص
اٌز٠ ٟز١حٙب ٘زا اٌسٛق اٌٛاػذ ٠أر ٟاإلػذاد ٌٙزا اٌّؼشع اٌٙبَ اٌّزخظض ف ٝلطبع اٌجالسز١ه .
والممام فى ال لاهرة -بماعه
حٌث نرفك طٌه تفاصٌل المعرض المصرى ( مى بالست ) فى دورته االولى بالشرق االوسط
المؤتمرات فى الفترة من  7/30وحتى  2015 8/2حٌث سبك تنظٌمه سابما بدول ( كٌنٌا ،فٌتنام ،مٌنمار وسرٌالنكا )،هذا
وتعتبر جمعٌه إبٌما للبالستٌن الوكٌل الوحٌد والحصرى للمعرض المذكور أعاله،وحٌث أن المعرض ٌركز على إستعراض أهم
ما توصلت إلٌه تكنولوجٌا صناعة البالستٌن المطاط ،التعبئه والتغلٌف و الطباعه ،تدوٌر المخلفات والمواد الخام ،باالضافه الى
الماكٌنات والمعدات وٌشارن فٌه ما ٌمارب من  150شركة عارضة متخصصة فً صناعة البالستٌن بإجمالى مساحه5000
 120شركه دولٌه عارضه من دول ( الهند ،الصٌن
متر،علما بأن المعرض سوف ٌضم اكثر من
،تركٌا،المغرب،السودان،السعودٌه وكٌنٌا) ومتولع جذب لعدد كبٌر من شتى أنحاء العالم نزائرٌن واٌضا ً نسبا ً لوجود وكاله
االهرام لالعالن كراعى رسمى للحدث.
ومما سبك تتشرف جمعٌه إبٌما أن تعلن عن مبادرتها بدعم اعضائها بجناح مصري ٌضم كافة الشركات المصرٌة المتخصصة
فً صناعة البالستٌن فً هذا المعرض الهام وذلن بغرض التعرٌف عن المنتج المصري والتروٌج له فً المحافل الدولٌة
بالتعاون ودعم كل من غرفة الصناعات الكٌماوٌة والمجلس التصدٌرى للصناعات الكٌماوٌه والهٌئه العامه للمعارض وصندوق
دعم الصادرات ومركز تحدٌث الصناعة حٌث ٌضم المعرض العدٌد من االجنحه الدولٌه من مختلف الدول كما سبك ذكرها،
وٌجمع لفٌف من الشركات ورجال األعمال وممثلً الجهات الحكومٌة المختصٌن حٌث تعد فرصة للشركات المصرٌة العاملة
بهذا المطاع لتوسٌع أسوالها فً المنطمة واإلستفادة من اإلتفالات التجارٌه الحرة والتً تعطً مٌزة تنافسٌة بالممارنة بالكثٌر
من الدول اإلخري.
هذا وباالضافة الى عرض خدمات اخرى فى حاله اشتراككم م ع الجمعٌه -:
 .1اسزمطبة ػذد ِٓ اطحبة االػّبي ٚر ُٙ٠ٚف ٝلطبع اٌجالسز١ه ِٓ دٚي اٌؼبٌُ.
 .2اٌسّبػ ٌٍششوبد اٌؼبسضٗ ثذػٛح ػذد شخظ ِٓ ٓ١اٌششوبد االعٕجٌٍ ٗ١زٛاطً ِؼ ُٙاصٕبء فزشح اٌّؼشع ( ثبٌزٕس١ك
ِغ ٘١ئخ اٌّؼبسع)
 .3رحذ٠ذ ٌمبءاد ِغ ِغّٛػخ ِٓ سعبي األػّبي االعبٔت اٌّزخظظ ٓ١ف٘ ٟزا اٌمطبع ٌجحش اٌزؼب ْٚاٌزغبس ٜاٌّشزشن.
 .4رمذ ُ٠خذِخ أزشٔذ ثبٌّؼشع .
 .5رٛف١ش َ وبْ ٌؼمذ إٌذٚاد ٚٚسش اٌؼًّ.
ٚ .6ضغ ٔجزٖ ػٓ ششوزىُ اٌّٛلشٖ ف ٝوزبٌٛط اٌّؼشع .
 .7اِىبٔٚ ٗ١عٛد ششوزىُ وشاػ ٝسسٌٍّ ٝحذس.
 .8رحِّ ً١ؼٍِٛبد ٔٚجزح ػٓ ششوزىُ ضّٓ ِٛلغ االٌىزشٌٍّ ٝٔٚؼشع.
 .9حضٛس حفً خزبَ اٌّؼشع ٚرٛص٠غ االٚسّٗ ٚدسع اٌّؼشع ٚاٌغٛائض ثبحذ ٜلبػبد ٔ 5غ.َٛ
ٚ .10عٛد خظُ خبص ِٓ ِإسسٗ اال٘شاَ ػٍ ٝاػالٔبد ششوزىُ ثبٌٍّحك .
 .11رٛف١ش ِبدح رحش٠شِ ٗ٠غبٔ ٗ١ف ٝحبٌٗ ٔشش اػالْ اٌششوٗ ثبٌٍّحك اٌخبص ثبٌغش٠ذح

لذا  ،وفً حال الرغبة المبدئٌة للمشاركة فً هذا المعرض ٌرجى التكرم بتعبئة النموذج المرفك لإلشتران حتى ٌتسنى لنا تحدٌد
المساحة الكلٌة لشركتكم المولرة والبدء فً التعالد ،علما ً بأننا لد لمنا بالتنسٌك مع الجهات المنظمه والمختصة وترتٌب كافه
المعامالت المالٌه بعد دعم جمعٌه إبٌما العضاءها كما ٌلى:
سعر المتر ألعضاء جمعٌه إبٌما مجهز
اللل مساحه عرض  12م
 1500ج.م.

سعر المتر ألعضاء جمعٌه إبٌما غٌر المجهز
أللل مساحه عرض  24م
 1200ج.م.

مرفك لسٌادتكم التالى:
 - 1اصل الخطاب المعمم على االعضاء
 - 2نموذج االشتران بالمعرض
 - 3نبذة عن المعرض Exhibition Brochure
 - 4نموذج االشتران كراعى رسمى للمعرض
وتفضلوا بمبول فائك االحترام والتمدٌر،،،
ولمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة المولع األلكترونى الخاص بالمعرض www.meplast.net

ٌٍزٛاطً ِغ اٌغّؼ: ٗ١
3 Elshekh Abdallah st. from Elfardos st. from Ahmed saied - Abassia-Cairo -Egypt
TEL : 24665021-24665022-24665023
FAX: 24665024

Mobile : +201221001655
Email :Nohaalabd@epema.org - info@epema.org
Website :www.epema.org

اٌشاػ ٝاٌشسّ: ٝ

