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ا�لكتروني البريد  تواصلوا معنا من خالل  أو  ا�لكتروني  بزيارة موقعنا  المعرض، تفضلو  المزيد حول  لمعرفة 
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مؤتمر ومعرض الزيوت والدهو

يدمج مؤتمر ومعرض التمور الدولي (أغريتيك) بين النوعيات العالمية والمحلية من التمور في مكان واحد، حيث يربط ايضا بين البائعين 

والمزارعين وبين السوق والمصدرين لمنتجات التمور، وذلك لتحسين الثقافة المعروفة حول التمور وزيادة فرص ا�ستثمار والتجارة في عالم 

التمور. حيث من المزمع إقامته في مبنى زارا للمعارض من فترة 10 إلى 12 اكتوبر، بدعم من وزارة الزراعة والري ا�ردنية. 

مؤتمر ومعرض التمور الدولي (أغريتيك)

Agritech Dates Expo is an event that combines both local and international varieties of dates in one 

place, merging the market sellers and farmers with the public and exporters to better enhance on the 

nature of knowledge around dates as well as the trading of it. Staged to take place in Zara Expo on the 

10th to 12th of October, supported by the Jordanian Ministry of Agriculture. 
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والخدمات  التمور  بمنتجات  لكل ما هو متعلق  الجملة والمشتريين  المستوردين والموردين وتجار  ننوي استهداف  المعرض،  خالل مدة 

والتكنولوجيا المتعلقة بها، وهذا لخلق المزيد من الفرص التجارية لكل من البائعين والمشتريين، وكرؤية لدعم هذا الحدث بالشكل الذي 

يناسب المعايير المتبعة سيتم تقديم الدراسات وا�بحاث المتعلقة بالمعرض من قبل الباحثين والمختصين خالل المؤتمر.

ما هو الهدف الرئيسي من هذا المعرض

Throughout the conference and exhibition, we intend to target exporters, importers, wholesalers and 

buyers for several dates products and services, for the purpose of expanding their market goal on both 

national and international scale. Through exhibition space, creating awareness and opportunities for 

B2B meetings as we will address the needs of all exhibitors and buyers alike. 

What is the Main Aim
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سيتم عرض العديد من المنتجات المتعلقة بالتمور، كذلك سيتم عرض الخدمات والمعايير المتبعة في هذا المجال كنوعية التخزين ومدى 

فعاليتها، تكنولوجيا التبريد ومستلزمات الشحن في االستيراد والتصدير والتعبئة والتغليف، وسيتم عرض ومناقشة الدراسات في فترة 

المؤتمر المتخصص المرتبط بالمعرض.

ما سيتم عرضه

To complement the range of product lines to be showcased, many services will be exhibited in order to 

enhance storage, freshness, and delivery with maximum efficiency including the relevant storage 

technologies (refrigeration), coupled with the required shipping and transport, packaging and labelling, 

as well as showcasing the papers and studies within our agenda of the conference.

What will be Showcased



Incorporate withOrganized by

بعد ا�خذ بأهداف المعرض وما سيتم عرضه، سيستهدف هذا المعرض العديد من فئات العمل المرتبطة بالقطاع محليا واقليميا وعالميا، 

كل من أصحاب الشركات وتجار الجملة وشركات الشحن وأصحاب ا�عمال والمزارع، حيث سيقدم المعرض الفرصة المثالية لتوسعة حدود 

ا�عمال من خالل ربط ا�شخاص بشبكة العالقات على المستوى العالمي. من خالل المشاركة سنؤكد أن العارضين لدينا سيحصلون على 

الفائدة المرجوة لعالمتهم التجارية وخلق المزيد من فرص العمل وبناء العالقات. أما بالنسبة للمشتريين، سيتيح لهم المعرض فرصة 

جديدة للتجارة ومعرفة التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع.

زوار المعرض والعارضين

With the aim of offering a wide variety of benefits to all parties involved, we will target various segments locally, 
regionally and internationally. We will offer its participants numerous opportunities for expanding their market 
reach regarding for the product lines and services they will be exhibiting. 

By participating, we ensure our exhibitors that they will thrive in numerous ways, through gaining increased 
awareness for their brands, networking and increased generation of business leads.

As for buyers, we guarantee opportunities in terms of sourcing for new products, gaining new updates in 
technology which are increasingly used in the dates industry in addition to obtaining updates on market trends, 
among many others. 

Our audience and exhibitors
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Through connecting all its exhibitors to a network of business relationships in the field, this Expo 

promises a major benefit in enabling them to reach and gain easier access to local, regional as well as 

global markets.

In addition, it will provide them a major opportunity to showcase all products and services related to 

their businesses and farms, thus enabling them to boost sales as well as generate increased awareness 

regarding the latest technological developments applied among all those present. 

Further, it will focus on their brands for expanding their marketing boundaries on a commercial scale. 

EXPO to be staged by AL-Oula Events and Conference Services 

October 10 - 12 

Location: ZARA EXPO Building, Amman Jordan

Key information
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تكمن الفائدة المرجوة للعارضين من هذا المعرض أن يمكنهم من الوصول بشكل أسهل للسوق المحلي وا�قليمي والعالمي من خالل 

ربطهم بشبكة العالقات التجارية في هذا المجال، كما سيتيح فرصة للجميع لعرض ما يخص أعمالهم ومزارعهم لتمكين زيادة المبيعات 

وتعريف المتواجدين على أحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة. كما سيضع الضوء على عالمتهم التجارية لتوسعة حدود التسويق 

على المستوى التجاري.

مبنى زارا للمعارض، في الفترة 10 – 12 اكتوبر 22 بتنظيم من شركة ا�ولى لخدمات الحفالت والمؤتمرات.

معلومات تهمك عن مؤتمر و معرض التمور الدولي
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