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مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت
Facilities Management Conference & Exhibition

ــالث محــاور وهــم: الصحــة  ــإدارة المنشــآت المكــون مــن محــاور عــدة ســيلقي الضــوء علــى أهــم ث هــو معــرض مختــص ب
العامة و السالمة العامة و الخدمات المساندة.

حيث سنقوم بربط كل من مقدمين الخدمات والشركات والمؤسسات من شتى القطاعات في هذا المعرض.
وســيكون هــذا المعــرض بمثابــة المنصــة المثاليــة لتعزيــز ا¢عمــال٫ وزيــادة مبيعــات الســوق المحلــي عبــر تقديــم المنتجــات 

والخدمات والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة في هذه المحاور.

Facilities Management 2022 -  is a dedicated exhibition for Facilities Management and 
its different sectors. This year the focus will be on three major topics; Healthtech, Safety 
and Supporting Services.

Where we will connect service providers with companies and institutions from different 
sectors within this exhibition. And it will serve as a platform for developing business 
opportunities, expand market shares through presenting products and services related 
to the planned topics in this exhibtition.
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Exhibition Focus
تركيز المعرض و محاوره
The exhibition two main topics

Health Tech
تقنيات الصحة العامة

السالمة العامة
Safety

الخدمات المساندة
Support Services



- Cleaning/Smart Cleaning

- HVAC supply/services

- Air Purifier Supply

- HSE (environment, health, safety)

- Disinfection and Sanitisation Services

- Pest control

- Hospital care & Cleaning

- Wastewater & Sewage Treatment

- Hazard Waste Management

- Testing & Inspections

- Repair & Maintenance

- Industrial\Plant Maintenance

- Engineering Solutions

- Green Building Services

- Business Support

- IT Hardware \ Software

- Landscape and gardening

- Transportation and parking

- Catering & Vending Machines

- Energy Management

- Electro mechanical & civil works

- Escalators & Elevators Supply\Services

- Waste Management

- Prevention

- Smart Building

- CCTV Services

- Mobile Application

- Automation

- IT/Cyber Security



- التنظيف /التنظيف الذكي
- توريد / خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

- توريد أجهزة تنقية الهواء
- البيئة والصحة والسالمة

- خدمات التطهير والتعقيم
- مكافحة الحشرات

- رعاية وتنظيف المستشفيات
- إدارة المخلفات

- الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي
- إدارة المخلفات الخطرة

- الفحص والتفتيش
- إصالح و صيانة

- صناعي / صيانة المعامل
- الحلول الهندسية

- خدمات المباني الخضراء 

- دعم ا¢عمال
- أجهزة / برامج تكنولوجيا المعلومات

- تنسيق حدائق وبساتين
- المواصالت والمواقف

- خدمات الطعام وآالت البيع الذكية
- إدارة الطاقة

- ا¢عمال الكهروميكانيكية والمدنية
- خدمات توريد الساللم المتحركة والمصاعد

- الوقاية
- المباني الذكية

- خدمات كاميرات المراقبة
- خدمات تطبيقات الهواتف الذكية

- ا¢تمتة
- خدمات تكنلوجيا المعلومات

    وا¢من السبراني



الشركات و المؤسسات
Corporates & Companies

Service Providers
مزودين الخدمات

Who is participating in the exhibition?

Participant Exhibitors
العارضين المشاركين



يتمحــور معــرض ومؤتمــر إدارة المنشــآت حــول التحديــات الــذي تواجــه ســوق العمــل عبــر خلــق فــرص تتناســب مــع الظــروف 
الراهنة موجها التركيز على تطوير وتنمية السوق المحلي بطرق عدة.

ــم  ــاف و تعلي ــن استكش ــا م ــا فيه ــركات بم ــر للش ــل المباش ــن التواص ــي م ــر تأت ــوة التغي ــا أن ق ــن إيمانن ــرض م ــع المع ينب
وتحفيز ا¢فرادفيما يخص إدارة المنشآت للتطوير والمداومة على النجاح والتنافس.

The expo\conference will focus on the challenges and opportunities for growth and 
development.

We strongly believe in the power of in-person events to discover, educate, and motivate.

What we want you to know about our message?

رسالة الى زوار المعرض
Message To Our Audience
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تعريف عالمتك التجارية إلى السوق ا¢ردني مع التركيز على إظهار خدماتك وأهم نقاط القوة التجارية لديك.

Brand exposure
Place your brand in the Jordanian market and showcase your services and strength

فرصة مناسبة لدعم قاعدة العالقات لديك مع الشركات الكبرى لزيادة المبيعات وتحسين مستوى ا¢عمال.

Build your sales pipeline
Connect with potential customers data base with big corporation to drive sales and build 
connections.

Why Exhibit
أسباب المشاركة في المعرض
Let everyone know who you are & what you do
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Evaluate for Future Participation
تقييم الفرصة للمشاركة في المعرض مستقبًال

Source for New Products
توريد منتوجات وخدمات جديدة

Get Technology Updates
اÉطالع على أحدث التطورات التقنية

Recommend Purchase of Products & Services
التوصية بشراء المنتوجات والخدمات

Establish New Distribution Channel
خلق قنوات توزيع وتصدير جديدة

What is the added value from visiting us?

Why Attend?
أسباب لحضور المعرض؟

Get Market Updates
مستجدات السوق
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Zara Expo, Amman
Jordan

Tel    :  +962 77 955 7000

fme@al-oulaecs.com
www.al-oulaecs.com
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