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بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى   

ساختمان و مواد وتجهیزات ساختما نى و انرژى 

 لبنان - بیروت
مرکز بین المللى نمایشگاهى بیروت  

همزمان با نمایشگاه 
تجهیزات و ماشین آالت 

HEAVY MAX 2019سنگین

281398 الى 31 خرداد ماه 
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  اردیبهشت29 الى 27

. 
مساحت نمایشگاهی  25000متر مربع شامل سالن هاي نمایشگاهی ، سالن هاي همایش و کنفرانس ها و رستوران و ... می باشد. پروژه لبنان 2019 

هر ساله میزبان بیش از  400شرکت از کشورهاي مختلف جهان می باشد و هدف این نمایشگاه بازار لبنان ، خاورمیانه و آفریقا  می باشد 

- چرا پروژه لبنان ...
حمایت در جهت پیدا کردن 

مشترى و سرمایه گذار
جلسات B2B رایگان طراحى شده 

نمایشگاه جهت مالقات افراد مناسب 
براى سرمایه گذارى ، خرید و فروش 

و پیشبرد اهداف تجارى شما

حمایت و کمک به  جایگاه برند 
کمک به بیشترین برگشت سرمایه 

در تجارت شما با آشنایى و ارتباط با 
سرمایه گذاران و فرصت هاى تجارى 
جدید در فضاى بسیار پویا و متنوع 

نمایشگاه

کمک به بهینه سازى و نمایش 
بهتر محصوالت شما 

وجود پلتفرم هاى گوناگون در 
نمایشگاه از جمله نمایش آنالین 

محصوالت و ... بسترى مناسب ایجاد 
کرده است تا شما بتوانید محصول 

خود را خالقانه تر و به روزتر به 
مشتریان عرضه کنید .

–

 محل برگزاري نمایشگاه : مرکز بین الملی نمایشگاهی بیروت     لبنان ( Biel )  این محل نمایشگاهی با فاصله 15 دقیقه اي تا فرودگاه و با –

تعداد شرکت هاي بین الملی حاضر در نمایشگاه : بیش از450  شرکت از  20کشور مختلف این نمایشگاه همزمان با چندین عنوان 
نمایشگاهی دیگر برگزار می گردد ، از جمله نمایشگاه انرژي لبنان ، و همین عامل باعث ایجاد محیطی پویا و فعال و جذاب در زمینه هاي 

مختلف ساختمانی و انرژي شده است بطوریکه 2 ساله باعث حضور فعال مهندسان ، سازندگان و پیمانکاران ساخت و ساز ، مدیران پروژه  و 

تمام فعالین این عرصه ها 

.

می گردد . نمایش محصوالت ، تجهیزات و تکنولوژي هاي ...... و محیطی براي گفتگو و مذاکره در این زمینه ها نیز از 

دیگر جاذبه هاي این نمایشگاه براي متخصصان می باشد  

پروژه لبنان ، بزرگترین نمایشگاه منحصر به فرد ساختمانى در کشور لبنان با حضور بیش از چهارصد شرکت داخلى و بین المللى در 
بزرگترین مرکز نمایشگاهى بین المللى بیروت ( Biel ) مى باشد .این نمایشگاه همزمان با چندین عنوان نمایشگاهى دیگر از جمله
نمایشگاه انرژى لبنان برگزار مى گردد .همین عامل باعث ایجاد محیطى پویا و فعال در زمینه هاى مختلف ساختمانى و انرژى شده 
است به طوریکه هر ساله باعث حضور فعال مهندسان ، سازندگان و پیمانکاران ساخت وساز ، مدیران پروژه و تمام فعالین این عرصه

ها مى گردد . 

.

برگزار کننده نمایشگاه شرکت IFP Group ( شرکت بین الملی نمایشگاهی ) است که به مدت بیش از 34 سال برگزار کننده موفق ترین 
نمایشگاه هاي بین الملی در خاورمیانه می باشد و در حدود 480 عنوان نمایشگاه در طول سال برگزار می کند  

عنوان نمایشگاه : بیست و چهارمین دوره نمایشگاه ساختمان و مواد و تجهیزات ساختمانی لبنان    بیروت

 تاریخ برگزاري نمایشگاه :   

1

این نمایشگاه با حمایت مستقیم نخست وزیر محترم لبنان ، جناب آقاى سعد حریرى برگزار خواهد شد .  

تاریخ :
شماره نامه :

مرکز بین المللى نمایشگاهى بیروت  

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى 

وتجهیزات ساختما نى و انرژى ساختمان و مواد
وت لبنان - بیر همزمان با نمایشگاه 

تجهیزات و ماشین آالت 
سنگین

28 تا 31 خرداد ماه 1398

18-21june20191398 28 تا 31 خرداد ماه

- طبقه سوم تهران - میدان صنعت - بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6

تلفن : 021021- 42917200            فکس  :  021- 89783003
0مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد - 81 مجتمع صیاد-طبقه 5-واحد 13 51  تلفن:  38663566_ 



 LEBANON 
BuILdIng

Energy Lebanon
The International Trade Exhibition for Power, Electrical 
Engineering, Alternative Energy, Lighting, HVAC, Water 
and Environmental Technologies.

رویدادهاى همزمان با برگزارى نمایشگاه ساختمان لبنان :

نمایشگاه انرژى لبنان

 کنفرانس مدیریت اتالف انرژى

ه : بیست کشور مهم شرکت کنند

بیش از  450  شرکت از  20  کشور مختلف دنیا

2

 parTicipaTing 2018
counTries

Austria

Belarus

China

Cyprus

Denmark

Egypt

France

Germany

Greece

Hungary

India

Iran

Iraq

Italy

Jordan

KSA

Kuwait

Lebanon

Romania

Spain

Turkey

UAE

UK

313 17,639 23 1,001 20,000

غرفه دار بازدید کننده ر  کشو
شرکت کننده

برند فضاى 
نمایشگاهى

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى 

ساختمان و مواد وتجهیزات ساختمانى و انرژى

 لبنان - بیر وت
 

مرکز بین المللى نمایشگاهى بیروت  

G ASHRAE – Lebanese Chapter

G Association of Lebanese Industrialists 

G Business France

G Cyprus Turkish Chamber of Industry

G ICE Italy

G Lebanese Center for Energy Conservation – LCEC

G Lebanon Green Building Council

G Lebanese Solar Energy Society

G Ministry of Economy - Turkey 

G Order of Engineers & Architects of Beirut

G Syndicate of Lebanese Contractors

اسپانسرهاى نمایشگاه :
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LEBAnon’s  
IntErnAtIonAL nEtwork

امالك و مستغالت در کشور لبنان :

Total: 4.5M

Number of people of Lebanese origin 
(estimates): 15M - 20M

آمریکاى شمالى 
1,717,650

2,036,660

221,000

162,660

184,000 

176,000

فروش امالك و مستغالت از نظر تعداد معامالت و ارزش

درصد تغییر تحوالت صنعت ساختمان بین سال هاى 2016-2015

+50%
Baabda

+30%
Kesrouan

+60%
aley

14,452
Q1’ 14

$ 2 Billion

14,985
Q1’ 16

$ 2.1 Billion

12,948
Q1’ 15

$ 1.6 Billion

جغرافیاى جمعیت کشور لبنان :
 اروپا

خاورمیانه 

 آمریکاى جنوبى

آفریقا 

 استرالیا

سوریه 
 بیروت

طرابلس 
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exhibiTs profiles
Building Material & Equipment

Interiors & Finishing Material

Stone & Stone Technology

PMV (Plant Machinery & Vehicles)

Power & Electrical Energy

Lighting

HVAC
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Lebanon

eXHiBits 
prOfiles

موضوعات نمایشگاه:

 LEBANON 
BuILdIng

BUILDING MATERIALS
Airport Equipment
Construction Tools & Equipment
Doors & Windows
Earthmoving Equipment
Fiberglass Products
Glass & Glazing
Heavy Machinery
Kitchens 
Prefabricated Structures
Road Signs & Building Products
Safety Products
Scaffolding
Wood Products

TRANSPORTATION
Parking Capacity Systems
Public Transport Systems
Sustainable Transport Systems

Cutting, Polishing & Handling Equipment 
Granite Blocks, Slabs & Finished Products 
Marble Finished Products
Natural Stone
Quarrying, Processing & Installation Equipment 
Transport, Hoisting & Packaging Materials

STONE & STONE PRODUCTS

تحهیزات ساختمانى
تجهیزات فرودگاهى

تجهیزات و وسایل و مصالح ساختمانى
ه انواع در و پنجر

تجهیزات زمین شناسى
محصوالت فایبرگالسى

شیشه و پوشش هاى لعابى
ماشین آالت سنگین

آشپزخانه
سازه هاى پیش ساخته

عالیم راهنمایى جاده ها و محصوالت ساختمانى
محصوالت ایمنى

داربست
محصوالت چوبى

حمل و نقل
سیستم هاى کنترل ظرفیت پارکینگ ها

سیستم هاى حمل و نقل عمومى
ار سیستم هاى حمل و نقل پاید

انواع سنگ و محصوالت سنگى
برش ، پولیش و ابزار هاى مخصوص سنگ

محصوالت سنگ مرمرى
سنگ هاى طبیعى

سنگ هاى معدنى ، تجهیزات نصب و کار روى آنها
تجهیزات حمل ، جابجایى و بسته بندى 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى 

ساختمان و مواد وتجهیزات ساختمانى و انرژى

 لبنان - بیر وت

مرکز بین المللى نمایشگاهى بیروت  
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the Venue

IFP I International Fairs & Promotions
Building #57, 801 Str., Hazmieh,  
Zipcode: ML12103, P.O. Box: 55576,  
Beirut - Lebanon 
Tel: +961 5 959 111, Fax: +961 5 959 888, 
Email: info@ifpexpo.com  
ifpgroup.net

Four Other Groundbreaking Construction Shows, 
one leading Brand

Project 
egypt

Project 
Qatar

Project iraq 
- erbil

Project iraq 
- Baghdad

Book Your sPAcE
anD GroW YoUr netWorK

برگزار کننده نمایشگاه :

برگزار کننده نمایشگاه ،شرکت IFP Group ( شرکت بین الملی نمایشگاهی ) است که به مدت 
بیش از 34 سال برگزار کننده موفق ترین  نمایشگاه هاي بین الملی در خاورمیانه می باشد و 

در حدود 480 عنوان نمایشگاه در طول سال برگزار می کند  . شرکت IFP GROUP  در جهت 
توسعه پلتفرم هاى تخصصى تجارى ، از طریق ارزیابى پتانسیل و ارزش توسعه بازارهاى کشورهاى 

مختلف ، توسط شبکه بین المللى خود و تعداد پنج نمایندگى در کشورهاى منطقه ، عهده دار برگزارى 
صد ها عنوان نمایشگاه تخصصى بین المللى مى باشد .

محل برگزارى نمایشگاه :
BIEL )مرکز بین المللى نمایشگاهى بیروت(: محل برگزارى نمایشگاه  در منطقه اى 

استراتژیک در مرکز بیروت واقع شده وبا تنها 15 دقیقه فاصله از فرودگاه ، داراى ویژگى هاى 
قابل توجه از جمله مساحت بیش از  25000متر مربع  فضاى نمایشگاهى، سالن هاى رویداد، 

سالن هاى همایش و کنفرانس و خدمات پذیرایى و ... مى باشد .

شرکت اوژن : شرکت برگزارکننده همایش ها و نمایشگاههاى بین المللى 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

فکس   : :ایمیل:تلفن همراه

5


	لبنان 2017
	Binder1
	lebanon R
	0
	Binder1
	1-2


	MOSBUILD FINAL
	MOSBUILD 2017 
	4-5



	5-6

	cc

	Text7: شرکت محترم
	Text8: مدیریت محترم  شرکت 
	Text1:  
	Text3: 
	Text2: 
	Text6: 
	Text5: 
	Text4: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


