
WORLD OF CONCRETE 2019،   22 الی 25 ژانویه؛  سمینارهای:  21-25  
مقدم بازدیدکنندگان محترم را از سراسر جهان خوش آمد می گوید! در World of Concrete با تمام محصوالت، منابع و اطالعات ارزشمند برای 
تقویت تجارت خود آشنا شوید. این برنامه اولین، بزرگ ترین و مهم ترین رویداد بین المللی ساالنه صنعت ساخت و ساز تجاری مخصوص متخصصان 

ساختمان و بتون در سراسر جهان است!
مکان: Las Vegas Convention Center، نوادا، الس وگاس، مرکز کنوانسیون الس وگاس

نمایشگاه ها:
تولیدکنندگان اصلی تجهیزات از سراسر دنیا و توزیع کنندگان انحصاری تجهیزات، ابزارآالت، محصوالت و خدمات مخصوص صنایع ساخت و ساز تجاری، بتون و ساختمان در ایاالت متحده. 

WOC حدود 1,500 شرکت غرفه دار را به خود جذب کرده است و بیش از 70,000 متر مربع فضای نمایشگاهی سرپوشیده و روباز را در بر می گیرد. 

نمایشگاه مدیریت  است.  شده  برگزیده   2019   )IBP - International Buyer Program(  بین المللی خریدار  برنامه  در  شرکت  برای  که  است  مفتخر   World of Concrete 
 World of Concrete و سرویس بازرگانی ایاالت متحده به عنوان اعضای IBP 2019، در تبلیغ جهانی نمایشگاه 2019 همکاری نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت تا خریداران بین المللی و 

غرفه داران ایاالت متحده را گرد هم آورند و تجارت داخلی و خارجی را گسترش دهند.

تاریخ نمایشگاه بعدی: 
WOC 2020: از 4 الی 7 فوریه؛ سمینارهای 3 الی 7

)IBC - International Business Center( مرکز بین المللی تجارت
با همکاران خود ارتباط برقرار کنید، استراحت کنید و از امکانات تفریحی جانبی لذت ببرید، 
ایمیل خود را چک کنید و یا از کارکنان چندزبانه مرکز بین المللی تجارت اطالعات کسب 
کنید. برای اطالعات درخواست ویزا؛ اطالعات هیئت های نمایندگی بین المللی؛ آخرین 
اطالعات مربوط به ویزا؛ برگه نکات مربوط به ویزا؛ اطالعات مربوط به خدمات بین المللی 
وب سایت  در  بین المللی(  )بازدیدکنندگان   International Visitors زبانه به  غیره،   و 

www.worldofconcrete.com رجوع کنید. 

هیأت های نمایندگی بین المللی 
گرامی  نمایشگاه  به  را  بین المللی  نمایندگی  هیأت های  مقدم   ،World of Concrete
می دارد و برای کمک به افراد عالقه مند به استخدام و سازمان دهی یک گروه حداقل 15 
نفری برای حضور در بزرگ ترین رویداد بین المللی ساالنه صنعت بتون و ساختمان سازی 
از هیچ تالشی فروگذار نمی کند. هیأت های نمایندگی از طریق مراکز بین المللی خدمات 
بازرگانی ایاالت متحده بر حسب کشور سازمان دهی می شوند. برای سرپرستان رسمی 
هیأت های نمایندگی World of Concrete مشوق های ویژه ای منظور شده است. اگر 
مدیر  با  دارید،  آمادگی  نمایندگی  هیأت های  رسمی  سرپرست  عنوان  به  فعالیت  برای 
تماس   jackie.james@informa.com ایمیل  نشانی  به   ،Jackie James گروه، 
کسب  جهت  باشید،  نمایندگی  هیأت های  از  یکی  عضو  می خواهید  اگر  فرمایید.  حاصل 
contactus@ اطالعات بیشتر با متخصص ساخت و ساز در کشور خود و یا با ایمیل

worldofconcrete.com تماس بگیرید. 
مزایای عضویت در هیأت های نمایندگی: 

-- پشتیبانی دوستانه و به زبان محلی 
-- ورود رایگان به محدوده انحصاری غرفه داران 

-- مساعدت در امور سفر و مسکن
-- مساعدت در خصوص درخواست ویزا

بازدیدکنندگان:
بخش های  تمام  از  نمایندگی  به  جهان  سراسر  از  صنعت  متخصص   55,000 از  بیش 
دست اندرکاران  بتون،  بخش  پیمانکاران  تجاری،  پیمانکاران  ساز:  و  ساخت  صنعت 
پیمانکاران  توزیع کنندگان،  و  فروشندگان  عمرانی،  مدیران  بتون،  تزریق  صنعت 
بلوکی/ واحد  تولیدکنندگان  عمومی،  پیمانکاران  تصریح کنندگان،  و  طراحان  نما،  بتون 
قطعه ای، پیمانکاران بنایی، معماران، مهندسان، تولیدکنندگان آجر و بلوک، تولیدکنندگان 
مجتمع های  پیمانکاران  تعمیراتی،  پیمانکاران  کرایه ای،  تجهیزات  مراکز  آماده،  بتون 
بلوک،  و  لوله  پیش ساخته،  بتون  تولیدکنندگان  تخصصی،  بتون  پیمانکاران  مسکونی، 

تولیدکنندگان محصوالت پیش ساخته/پیش تنیده و بسیاری افراد دیگر.

آموزش:
این گونه آموزش های حرفه ای را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت—برنامه آموزشی 
WOC بهترین برنامه در صنعت بتون و ساختمان سازی است که در آن بیش از 140 
جلسه مختلف، کارگاه تعاملی، گواهینامه، سمینار، برنامه تربیت مربی و طرح آموزش 
شرکت کنندگان  تجاری  دانش  و  فنی  مهارت های  ارتقای  منظور  به  صنعتی  و  عملی 

برگزار می شود.

سازمان های بانی مشترک:
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  •

حوزه های تخصصی:
جرثقیل ها  هوایی،  سکوهای  کج بیل ها،  لودرها،  کامیون ها،  جدیدترین  ارائه  مواد  جابه جایی 

و سایر تجهیزات مقرون به صرفه جهت توزیع، تحویل مواد، تزریق بتون و خاک برداری. 

تعمیر و تخریب با تمرکز بر محصوالت و تجهیزات تعمیر و تخریب سازه های بتونی تجاری، 
صنعتی و مسکونی. مرکز تولیدکنندگان یک بازار اختصاصی برای تولیدکنندگان محصوالت 

بتونی مانند بتون آماده، پیش ساخته، پیش تنیده، بلوک های بتونی حجیم و غیره. 

بتون سطح و نما بخشی است که مخصوصاً بر
محصوالت بتونی تزئینی در موارد مصرف تجاری و مسکونی تمرکز دارد. 

و  پروژه  مدیریت  نرم افزارهای  آخرین  دهنده  ارائه  های  نمایشگاه  ساز  و  ساخت  فن آوری 
حسابداری، ابزارهای برآورد هزینه، فن آوری بی سیم و غیره.

ابزارها،  ساختمانی،  محصوالت  آخرین  تخصصی  نمایشگاه های   World of Masonry
فن آوری و تجهیزات، از جمله قسمت های مخصوص نمای ساختمان و تکنیک های روکار.

ماشین آالت  شامل  تجهیزات،  و  فن آوری ها  پیش ساخته،  محصوالت  بر  پیش ساخته  بخش 
پیش ساخته  محصوالت  پیش ساخته،  شکل های  بتنی،  لوله  تخلیه  دستگاه های  مغزه گیری، 
بسیاری  و  آدم رو  مجاری  و  فاضالب  مخزن  تجهیزات  بتنی،  لوله های  زیرزمینی/روزمینی، 

دیگر تمرکز دارد! 

بنایی بتونی به سازندگان تجهیزات، تأمین کنندگان، افزودنی ها و مواد اضافه شده به محصوالت 
بتنی با استفاده از تجهیزات قالب گیری اختصاص دارد. 

تقویت بتون به پیشگامان عرصه تقویت بتون اختصاص دارد و شامل ماشین آالت خم، برش، 
صاف کردن و ساخت می شود.

در  مختلف  فعالیت های  تماشای  برای  ایده آل  مکانی  روباز  رویدادهای  و  نمایشگاه ها  قسمت 
شرایط واقعی محل انجام کار است. شاهد رویدادهای مهیج باشید، مطالب عملی یاد بگیرید و 

برای آموزش های ارائه شده گواهینامه کسب کنید.

exhibitions

شرکت کننده منتخب در برنامه خریدار بین المللی

سازمانهای حامی:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association

http://www.worldofconcrete.com

