
WORLD OF CONCRETE 2019، 25-22 يناير/كانون الثاني؛ ندوات: 21-25 
يرحب بالزوار من جميع أنحاء أنحاء العالم! ستجد في World of Concrete جميع المنتجات، والموارد والمعلومات الثمينة الضرورية لتقوية وتعزيز 
أعمالك التجارية. هذا هو أول وأكبر وأهم حدث سنوي دولي في مجال صناعة اإلنشاءات التجارية للمهنيين العاملين في الخرسانة وأعمال البناء في مختلف 

أنحاء العالم!
الموقع: مركز المؤتمرات في الس فيغاس )Convention Centre(، الس فيغاس، نيفادا، الواليات المتحدة األمريكية 

المعروضات:
 WOC مصنعون للمعدات األصلية من جميع أنحاء العالم وموزعون أمريكيون حصريون للمعدات واألدوات والمنتجات والخدمات للمباني التجارية والخرسانة والصناعات اإلنشائية. يجذب معرض

حوالي 1500 شركة عارضة ويحتل أكثر من 700000 قدم مربٍع من مساحات العرض الداخلية والخارجية.     

يفخر World of Concrete  باختياره للمشاركة في برنامج المشتري الدولي )International Buyer Program - IBP( للعام 2019. وألنه عضو في برنامج المشتري الدولي للعام 2019، فإن 
إدارة معرض World of Concrete ودائرة الخدمات التجارية األمريكية ستعمالن بشكل وثيق في مجال الترويج العالمي لمعرض 2019 للجمع بين المشترين الدوليين والعارضين األمريكيين في 

مكان واحد لتوسيع األعمال داخل الواليات المتحدة وخارجها. 

التاريخ المستقبلي: 
WOC 2020: 7-4 فبراير؛ 7-3 ندوات

 )International Business Center - IBC( مركز األعمال الدولي
بريدك  وافحص  المجانية  المشروبات  مع  باالسترخاء  وتمتع  التشبيك  عبر  الزمالء  مع  تواصل 
اإللكتروني أو احصل على معلومات من موظفين ملمين بعدة لغات في المركز التجاري الدولي 
. للحصول على تأشيرة الدخول عبر اإلنترنت؛ ومعلومات عن طلب تأشيرة الدخول؛ ومعلومات 
تأشيرة  عن  سريعة  نصائح  وصفحة  الدخول؛  تأشيرة  عن  الحالية  والمعلومات  الدولية؛  للوفود 
www. بزيارة تفضل  اإلنترنت،  موقع  إلى  التوجه  يمكنك  المعلومات،  من  والمزيد  الدخول؛ 

 .)International Visitors( تحت البند زوار دوليين worldofconcrete.com

الوفود الدولية 
ممكن  جهد  كل  ويبذل  المعرض  هذا  إلى  الدولية  بالوفود   World of Concrete يرحب 
لمساعدة األطراف التي ترغب في استقطاب وتنظيم مجموعة من 15 شخصاً أو أكثر لحضور 
األصلي  البلد  حسب  الوفود  تنظيم  يتم  والبناء.  الخرسانة  صناعتي  في  دولي  سنوي  حدث  أكبر 
 U.S. Commercial Service( األمريكية  التجارية  للخدمات  الدولية  المواقع  خالل  من 
إلى  القادمين  الرسميين  الوفود  لقادة  خاصة  حوافز  تتوفر  كما   .)International Posts
الوفود،  ألحد  رسمياً  قائداً  تصبح  أن  في  ترغب  كنت  إذا   .World of Concrete معرض 
يرجى االتصال بواسطة البريد اإللكتروني مع Jackie James، مدير المجموعة، على عنوان 
عضواً  تكون  أن  في  ترغب  كنت  إذا   jackie.james@informa.com :اإللكتروني البريد 
إلى  الكترونية  رسالة  ارسل  أو  بلدك  في  البناء  بأخصائي  االتصال  يرجى  الوفود،  أحد  ضمن 

contactus@worldofconcrete.com للمزيد من المعلومات. 
االمتيازات ألعضاء الوفود: 
-- دعم ودي، باللغة المحلية 

-- الدخول مجاناً للمعارض فقط 
-- المساعدة في ترتيبات السفر واإلقامة 

-- المساعدة في طلب تأشيرة الدخول 

الحضور:
أكثر من 55000 من المهنيين في مجال الصناعة من جميع أنحاء العالم يمثلون كافة قطاعات 
مديرو  خرسانة،  مضخات  أخصائيو  خرسانة،  مقاولو  تجاريون،  مقاولون  البناء:  صناعة 
إنشاءات، موزعون/متعهدون، مقاولو ديكور خرسانة، مصممون ومدققون، مقاولون عامون، 
االسمنت  منتجو  مهندسون،  معماريون،  مهندسون  بناء،  مقاولو  البناء،  وقوالب  طوب  منتجو 
مقاولون  السكنية،  للمباني  مقاولون  التصليحات،  مقاولو  المعدات،  تأجير  مراكز  الجاهز، 
للخرسانة المتخصصة، منتجو األنابيب والقوالب، ومنتجو خرسانة سابقة الصب/خرسانة سابقة 

اإلجهاد، وغيرها الكثير.

التعليم: 
في  األفضل  هو  للتعليم   WOC برنامج   - آخر  مكان  أي  في  كهذا  مهني  تعليم  على  تعثر  لن 
الصناعات الخرسانية والبنائية، حيث يقدم أكثر من 140 جلسة وورش عمل تفاعلية وشهادات 
وندوات وتدريب المدربين وتدريب عملي وحسب القطاع لبناء مهاراتك الفنية ومعرفتك بقطاع 

األعمال.

الجهات المشاركة في الرعاية:
American Concrete Institute  •

 American Concrete  •
Pavement Association  

 American Concrete  •
Pumping Association  

American Shotcrete Association  •
 American Society of  •

Concrete Contractors  
Associated Construction  •

Distributors International  
Basement Health Association  •

 Canadian Ready-Mixed  •
Concrete Association  

Concrete Foundations Association  •

 Concrete Reinforcing  •
Steel Institute  
Concrete Sawing  •

& Drilling Association  
 International Concrete  •

Repair Institute  
  International Grooving  •

& Grinding Association  
Portland Cement Association  •

Post-Tensioning Institute  •
 Precast/Prestressed  •

Concrete Institute  
Tilt-Up Concrete Association  •
Wire Reinforcement Institute  •

مجاالت التخصص:
والمنصات  العكسية،  والحفارات  التحميل،  وشاحنات  الشاحنات،  أنواع  أحدث  يعرض  المواد  مناولة 
الهوائية، والرافعات وغيرها من المعدات لتسليم المواد، وتوزيعها، وصب الخرسانة ونقل األتربة بكلفة أقل. 

التجارية،  المباني  وهدم  تصليح  في  المستعملة  والمعدات  المنتجات  على  يركز  الهدم  وأعمال  التصليحات 
لمنتجي  متخصص  سوق  هو   Producer Center الخرسانة.  من  المصنوعة  والسكنية  والصناعية 

الخرسانة مثل الخرسانة الجاهزة، وسابقة الصب، وسابقة اإلجهاد، وكتل الخرسانة وغيرها. 

األسطح الخرسانية والزخارف منطقة مخصصة تركز على تطبيقات ومنتجات خرسانية زخرفية لالستخدام 
التجاري والسكني على السواء.  

المشاريع  إدارة  مجال  في  الكمبيوتر  برامج  أحدث  تقدم  معارض  وهي  اإلنشاءات  أجل  من  التكنولوجيا 
والمحاسبة، وأدوات التقدير والتخمين، والتقنيات الالسلكية وغيرها. 

معارض World of Masonry مخصصة لتقديم أحدث منتجات البناء، واألدوات، والتقنيات والمعدات، 
بما في ذلك مساحة محددة خاصة بألواح الخرسانة الرقيقة وتقنياتها.  

تركز الخرسانة سابقة الصب على المنتجات سابقة الصب والمعدات، بما في ذلك ماكينات الحفر وماكينة 
تفريخ األنابيب والقوالب سابقة الصب وقوالب الصب األرضية من أعلى ومن أسفل واألنابيب الخرسانية 

ومعدات صهاريج المناهل وفتحات التفتيش وغير ذلك الكثير! 

الخرسانة  منتجات  لصب  واللوازم  والمواد  والموردين  المعدات  بمصنعي  الخرسانية  الصناعة  تتميز 
باستخدام معدات الصب. 

وتسوية  وقطع  ثني  ماكينات  يعرضون  المسلحة  الخرسانة  في  رواد  بوجود  المسلحة  الخرسانة  تتميز 
وتصنيع تسليح الخرسانة.

المعارض واألحداث الخارجية هي المجال المثالي الستعراض الخبرات في ظروف العمل الحقيقية. شاهد 
أحداث مثيرة وتعلم مواضيع عملية واكسب خبرات علمية متواصلة.

exhibitions

مشارك مختار في برنامج المشتري الدولي

الهيئات الداعمة: 
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


