


لقاء المهتمين والمصنعين المحليين واإلقليميين والدوليين، والمستثمرين في القطاع البحري 
لبناء فرص التعاون والمشاركة.   

تطوير القطاع البحري من خالل تبادل الخبرات والتجارب واالفكار بين المشاركين والمستهلكين والمهتمين.

فرصة للعارضين للتعرف على السوق البحري ولتسويق وترويج منتجاتهم وخدماتهم وخبراتهم وتأسيس  
عالقات مباشرة بين المستثمرين والمستهلكين.  

المتخصصة الدولية والمحلية، الخاصة والعامة.

الترويج للعارضين من خالل مشاركة وحضور المستثمرين والصحفيين والمهتمين والمؤسسات والشركات  

نبذة عن مدينة زوارة

أهداف المعرض

 
علي ساحل البحر المتوسط بشواطئ تمتد 75 كم من مليتة شرقا الي رأس جدير غربا، كما يعتبر الساحل     

تعتد مدينة زوارة من أهم المدن الليبية من حيث الموقع الجغرافي المتميز والطقس  المعتدل وتطل المدينة 

البحري للمدينة من أغني السواحل في المنطقة بالثروة البحرية، ومن أهم المراكز الحيوية في المدينة ميناء     

تجاري يربط حركة النقل بالمنطقة الغربية  ويعتبر الصيد من أهم النشاطات المتوارثة عن األجداد مند أكتر 

من 500 عام.   

ومن أجل ابراز القطاع البحري واستكشاف الفرص االستثمارية والتواصل مع أهم الخبراء والمهتمون بالمجال،   

ولما تتمتع به مدينة زوارة والمنطقة الغربية من سواحل بحرية وموارد مائية                             تمكين مشاريع تنموية  

 في هذا المجال لضمان مستقبل مستدام يستفيد به الخاص والعام. 

ومؤتمر        ، تعتزم شركة صخر لتنظيم معرض              زوارة البحري وهو التجمع االول للمؤسسات والشركات   بهذا

والجهات ذات الصلة بالقطاع البحري في السوق الليبي واإلقليمي والدولي . 
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زوارة للصيد البحري، الميناء التجاري، مطار زوارة الدولي، والمنفذ البري. كما يشق مدينة زوارة طريق ساحلي

 عليÁها من الممكن



التخصصات المستهدفة

ما يقدمه المنظمون عند الحجز

مقسم نموذجي للجناح الحد األدنى للمساحة المحجوزة 9 متر مربع يشمل الديكور الخاص بالمعارض.
تصميم وتنفيذ أجنحة خاصة.

تأشيرات، خدمات المطار، حجوزات الفنادق، عالقات عامة.

طلب الحصول على مساحة

على استمارة وعقد المشاركة.
 
 
 
 

يشترط على كل راغب في المشاركة التأكد من قراءة البيانات والشروط الخاصة بالحجز في المعرض قبل التوقيع

من مسؤوليات الشركة المنظمة التأكيد خطياً على حجز وقبول المشاركة ويتم ذلك بعد توقيع استمارة وعقد

المنظمة للسماح بذلك من عدمه

يحق للشركة المنظمة التالي:
تعمل الشركة المنظمة على تجهيز الديكورات بالمواصفات المطلوبة وإرضاء المشاركين بخدمات العرض كما

ال يجوز إعادة تأجير المساحة المحجوزة إلى جهة أخرى أو مشاركتها مع أطراف أخرى إال بالتنسيق مع الشركة

1. استبدال أو إعادة تخصيص المساحات عند الضرورة القصوة
2. تعديل خريطة المعرض بالتشاور مع مجموعة المشاركين بالمعرض.

سعر االشتراك $200 للمتر المربع جاهز

االشتراك ودفع نصف قيمة المساحة المطلوبة.. مصحوب بشعار الشركة على فالش ميموري

2

شركات الخدمات البحرية 

شركات الحفظ والتجميد 

شركات التفتيش والمناولة

شركات الخدمات السياحية 

شركات معدات الصيد البحري

شركات النقل البحري  

األندية البحرية

المطاعم البحرية

المنظمات البيئية

شركات معدات الغوص 

شركات صناعة وتعليب األسماك

شركات صناعة وبيع القوارب  

شركات استراد معدات الترفيه البحري  

مراكز البحوث والكليات والمعاهد البحرية

 شركات اإلتصالت والمساندات البحرية

 شركات السالمة واألمن البحري



دليل المعرض

ا�من والسالمة

ول�عالن على صفحات الدليل 

يصدر عن المعرض دليل يحتوي على أسماء وعناوين المشاركين مع تعريف بنشاط كل شركة تدرج مجانا وكذلك 

 إضافة االعالنات الخاصة بالشركات يتم تصميمها وتسليمها إلى الشركة المنظمة في فترة اقصاها 30 يوم قبل   
بدء المعرض و يتحمل مصاريف ذلك الشركة العارضة

1
2
3

 A5 دينار 1000

دينار 500

دينار 300

صفحة كاملة

نصف صفحة 

ربع صفحة  

يتحمل العارضون مسؤولية معروضاتهم خالل ساعات زيارة المعرض وتتحمل الجهة المنظمة مثل هذه

 المسؤولية خالل ساعات االغالق طوال فترة المعرض.

يلتزم العارض بإخالء الجناح من السلع المعروضة وأي ديكورات خاصة أو مواد استعملت في أروقة 

المعرض في مدة ال تزيد عن 24 ساعة بعد انتهاء يوم المعرض األخير.

الدعاية واالعالن 

تلتزم الشركة المنظمة باإلعالن عن طريق القنوات التالية: 

اللوحات االعالنية على الطرقات العامة 
االذاعة المسموعة والمرئية

دعوة الجهات العامة والخاصة ذات العالقة
دعوة رجال االعمال الليبيين لحضور فعاليات المعرض 

دعوة المسؤولين في الشركات المتخصصة القائمة في السوق المحلي

اإلعالن في صفحات التواصل االجتماعي االتصال المباشر
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المواصفات السعر  ر.م



خريطة الموقع
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للمزيد من المعلومات يمكنكم 

العنوان:االتصال عبر األرقام التالية:التواصل عبر البريد اإللكتروني:
info@sakerexpo.ly

sales@sakerexpo.ly
akariexpo@gmail.com

0912100125
0919994528
0919994530

0913660905
0913660906
0913660907

حي األندلس/ طرابلس

 األجنحة قابلة للتغير حسب رغبة المشترك في طلب المساحة

مكونات ا�جنحة

فواصل خاصة بأجنحة المعارض تحتوي على فرش أرضي، إضاءة داخلية، طاولة واحدة، 2كراسي، سلة مهمالت، نقطة 
220v موصل للتيار الكهربائي
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نموذج المشاركة 

اسم الشركة 

العنوان 

الهاتف  

الموقع االلكتروني   

البريد االلكتروني    

الشخص المخول     

النشاط      

المساحة المطلوبة     

رقم الجناح      

التوقيع      

Company Name

Adress

Phone

Website

Email

Person in charge

Activity

Space required

Booth number

Signature
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