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 0202)  0202در اکسپو برنامه های اتریش 

 ( دبی

 

 

 

 

 2582نمایشگاه جهانی مجموعه نمایشگاهی است که از سال 

میالدی و به طور مرتب هر پنج سال یک بار برگزار شده است. 

پس از نمایشگاه صنعتی  2511سال ایده اصلی این نمایشگاه در 

فرانسه ایجاد شد که به دنبال آن اولین دور رسمی این 

 برگزار شد.  ندر هاید پارک لند 2582نمایشگاه ها در سال 

به دلیل بحران همه گیری کرونا با یک  0202نمایشگاه اکسپو 

سال تاخیر برگزار می شود. امتیاز برگزاری این نمایشگاه 

از سوی دفتر بین المللی نمایشگاه ها  0222در دوبی در سال 

آغاز  0222ساخت و ساز فضای نمایشگاهی آن از سال  تصویب شد و

 شده است. 
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 272است که پس از تاریخچه  اکسپو دبی نخستین نمایشگاهی

 292ساله در یک کشور عربی برگزار می گردد و در آن بیش از 

این فضای کشور و سازمان های بین المللی شرکت خواهند کرد. 

هکتار طراحی شده است و  112نمایشگاهی در مساحتی بالغ بر 

میلیون بازدید کننده داشته  08پیش بینی می شود که بیش از 

 برپا خواهد بود.  0200مارس  22تا  0202اکتبر  2باشد و از 

این در بسیار پررنگ  Austria makes senseبا شعار تریش ا

پاویون اتریش برج هایی . سازه نمایشگاه حضور خواهد داشت

 می بادگیر ها بهره مند می باشند. هستند که از فناوری قدی

ایده اصلی این سازه برای نشان دادن توانایی های اتریش در 

حوزه علوم و فناوری به ویژه در فناوری های مواد و مصالح، 

سازه، فیزیک ساختمان، محیط زیست، ارتباط انسان با فناوری، 

لیون طوری طراحی خالقیت و دیجیتال سازی است. فضای این پاوی

گذشته و حال انایی های به بیننده تصویری از توشده همزمان 

در حوزه فناوری، فرهنگ و هنر را القا می به ویژه اتریش 

نماید. خانم شرامبوک وزیر اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش، 

کارت ویزیت زیرساخت ها، صنایع و ین کشور را ن الیوپاوی

دولتی،  یسازمان ها. در کنار نامیده استتوانایی های اتریش 

دارند. بسیاری حضور شرکت های اتریشی نیز در این نمایشگاه 

شرکت ها در دوبی و در دیگر شهر های امارات متحده این از 

 R&D مراکز عربی دفتر نمایندگی داشته و یا حتی خط تولید و

دارند. هارالد ماهرر ریاست اتاق اقتصادی فدرال اتریش حضور 

را بسیار پررنگ می داند  اهدر این نمایشگ شرکت های اتریشی

نامی خوش آوازه در این « ساخت اتریش»و تاکید کرده است که 

 منطقه می باشد. 

 

 حوزه های فعالیت شرکت های اتریشی حاضر در نمایشگاه :

 شهرهای هوشمند و انرژی 

  Circularاقتصاد  

 حمل و نقل 

 فرصت های دیجیتال 

 آب و کشاورزی 

 نوینمواد هوشمند و مواد و مصالح  

 سالمت و علوم زیستی 

 امنیت سایبری 
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شرکت های اتریشی می توانند به طور رایگان غرفه هایی 

در را در اندازه های مختلف جهت ارائه خدمات و محصوالت خود 

 صرفا باید هزینه های جانبی طراحی داخلی و اختیار بگیرند 

ون لیهمچنین پاویرا متقبل شوند.خود ظر و مبلمان مورد ن

، Presentationپذیرایی، معرفی و ارائه  از چهار بخش اصلیاتریش 

 ورکشاپ و سخنرانی های موضوعی تشکیل شده است. 

با موضوعات همزمان نام دارد،  iLabدر بخشی از نمایشگاه که 

اصلی مانند محیط زیست و استفاده بهینه و پایدار از منابع، 

حمل و نقل، آموزش، سامانه های الکترونیکی بانکی و مالی، 

نوین های یده ها ازیرساخت های دیجیتال حوزه سالمت، روزانه 

به تریشی در حوزه های گوناگون ا یانه استارتاپ هاو نوآور

   خواهد شد.فی و ارائه منظور جذب سرمایه گذار معر

 

 :در نمایشگاه پروژه ها و شرکت های شاخص شرکت کننده

 PORR ‒ „Deep Tunnel Storm Water System“-Projekt 

 Unger Stahlbau ‒ Architektonische Gestaltung der Eingangspavillons 

 Holzbau mit Know-how 

 Raintime ‒ Nebelanlagen 

 Doka ‒ Baumethoden von morgen 

 HELIOZ ‒ Best Practice im World EXPO 2020 Pavillon 

 Skulptur von Thomas Medicus für den U-Bahnhof Expo 2020 
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 برنامه های ویژه

 

 نمایشگاه های گروهی

7.-9.11.2021: GULFOOD Manufacturing 2021 

8.-12.11.2021: Dubai Design Week 2021 

15.-18.11.2021: ARABPLAST 2021 

17.-19.1.2022: World Future Energy Summit 

24.-27.1.2022: Arab Health 2022 

13.-17.2.2022: GULFOOD 2022 

 روز اتریش

https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=80fa8f22-a109-4f91-925e-0e86b3cfcb06
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=677953c1-97f3-432e-af3a-f16802b3f094
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=24166837-8db3-47f4-9e04-b02d0fa79701
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=8d92c691-487d-401a-9d6d-0cc4a5d8fbe7
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=574965d6-c2f0-4d52-afd7-f3f4065882c5
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=6dad1854-9291-4a5a-9c85-f5be52c0d2c8
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در طول برگزاری نمایشگاه هر کدام از کشورها یک روز خاص را 

به خود اختصاص داده اند که محصوالت، زیرساخت ها، توانایی ها 

د. این روز اقتصاد کشور خود را معرفی می نماین و فرهنگ و

 می باشد. 0209نوامبر  91برای اتریش 

 

همچنین سامانه آنالین جداگانه ای برای تعیین وقت برای جلسات 

B2B .با شرکت های اتریشی فراهم آمده است 

همزمان ورکشاپ ها و سخنرانی های موضوعی گوناگونی برگزار می 

 ژوئیه اعالم شده اند عبارتند از:  91تا گردند که اهم آنها که 

Space Walk/Raumfahrt (Expo Fokus) 25.10.2021:-20. 

Creative Industries/Design 11.11.2021:-7. 

Austria Connect Conference, Österreichischer  20.11.2021:-17.
Nationalfeiertag & Austrian Nation Day 

Sicherheit (Messe: Intersec) 19.1.2022:-15. 

Health) Gesundheitswesen (Messe: Arab 28.1.2022:-23. 

Nahrungsmittel & Getränke (Messe: GulFood) 17.2.2022:-13. 

Creative Industries 17.2.2022:-14. 

 

 

 

 

 منبع اصلی:

https://www.wko.at/site/expoaustria/de/start.html  

 

 

https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=0a3a08c6-73c0-4b12-8821-48249970768f
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=916206bb-8aaa-4af8-83a4-cc8fe0e580c4
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=34086891-88cd-46f6-a237-32031bda2af0
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=34086891-88cd-46f6-a237-32031bda2af0
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=0bd36cac-3c85-4edb-a3a5-92d712b3532c
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=0bf07699-155f-420c-ba86-132f9fe254ad
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=5a4a5b90-87ce-45b6-82ab-78951341f7e8
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=8f9bdf99-1c9b-459b-a89d-a4a3c026945d

