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 أعاملكم
 تقودها اإلبتكارات
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قمة املعارض العاملية لإلنتاج الحيواين
:)EuroTier( الجدول عمل يوروتري

■ :)Hanover( احجزوا فندقكم أو مكان إقامتكم يف هانوفر 
HANNO-FAIR Incoming 

Anette S. Burgdorf, Am Sportplatz 11 ,38644 Goslar 
Tel.: +49)0(5321/352020, Fax: +49)0(5321/352021 

E-mail: info@hanno-fair.de, Internet: www.hanno-fair.de
الحصول عىل تأشرية الدخول)فيزا( : الزائرين الدوليني من البلدان التي  ■

تتطلّب تأشرية دخول: يرجى طلب رسالة الدعوة مّنا.
بدءاً من شهر مارس )آذار( ستكون املعلومات املفصلة موجودة عىل موقعنا  ■

 www.eurotier.com :اإللكرتوين
قاعدة بيانات العارضني ستكون عىل شبكة اإلنرتنت يف شهر مايو )ايار( 2012. ■
حجز التذاكر: تجنبوا اإلنتظار أمام مكاتب حجوزات السفر وإستخدموا  ■

خدمة حجز رشاء التذاكر عرب اإلنرتنت بدءاً من سبتمرب )ايلول( 2012.
إذا كنتم تودون الحصول عىل أخبار معرض يوروتري بالربيد اإللكرتوين للتأكد  ■

من أنكم ال تفوتون أي معلومة، تفضلوا بإرسال أسامئكم ، و البلد وعنوان 
 expo@DLG.org :بريدك اإللكرتوين عىل

 ساعات عمل املعرض: يومياً من الساعة
  التاسعة صباحاً وحتى الساعة

 السادسة  مساء )18-9(.

رسم الدخول:
22.00 يورو بطاقة صالحة ليوم واحد  
44.00 يورو بطاقة أليام املعرض  كلها 
12.50 يورو الطالب واملتقاعدين 
األوالد تحت سن الثامنة برفقة البالغني   دخول مجاين

التخطيط

للحصول عىل آخر  املعلومات زوروا  

 www.eurotier.com
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DLG Service GmbH
Eschborner Landstr. 122 
60489 Frankfurt/Main, Germany

أي سؤال؟
 يرجى اإلتصال بفريق خدمة زبائن يوروتري مبارشة:

Tel.: +49)0(69/24788-265 | Fax: +49)0(69/24788-113
expo@DLG.org :بريد إلكتوين



يوروتري 2012 – قمة املعارض العاملية لخرباء الرتبية الحيوانية عىل أكرب أرض 
للمعارض يف هانوفر – املانيا.

يوروتري سيشعلكم حامساً – فهو يقّدم لكم كل ما تريدون معرفته عن قطاع 
املاشية، والدواجن، واألغنام والرثوة املائية،  إضافة إىل أحدث اآلالت واملعدات 
إىل  إضافة  الحيوانية.  الرتبية  مجال  يف  والخدمات  اإلدارة  وبرامج  والتوجهات 
ذلك،  هناك برنامج ضخم للمعدات واآلليات متصل بشبكة اإلنتاج واستخدام 

الطاقة الحيوية.

آخر  يف  عارض   1.900 من  أكرث  قّدمه  الذي  الشامل  العرض  واستوحوا.  تعالوا 
إحصاء – وهم يف األصل مصنعني وليسوا تجاراً – عىل مساحة  عرض 180.000 
مرتاً مربعاً )2010( يوفّر رؤية عاملية للحداثة والتطور. وهنا تجدر اإلشارة إىل 
أنّه  يف املعرض األخري قد شارك  حواىل 780  رشكة عارضة من 48 بلداً  خارج 

أملانيا!

يسهل الحصول عىل املعلومات يف يوروتري وذلك بفضل التفصيل الواضح لقطاعات 
اإلنتاج. القاعات مقّسمة بني مختلف مجاالت اختصاص الرتبية. كام أّن اآلليات 
واملعدات الخاصة بكل قطاع حيواين معروضة يف قاعات محددة بشكل واضح، 
قاعات  يف  معروضة  الحيوانات  أنواع  ملختلف  إستعاملها  ميكن  التي  واملنتجات 
منفصلة أيضاً. يف عام 2010، زار املعرض  حواىل 145.000 زائر بينهم ما يقارب 
24.000 ضيف من القارات الخمس قد وجدوا بسهولة املنتجات التي كانت تهمهم:

• الرتبية الحيوانية وبرامجها وتجارتها و تقنيات التناسل.	
• الخامات ومستلزمات املزارع.	
• تخزين العلف، وإنتاج املواد العلفية.	
• إيواء الحيوانات وبناء الحظائر.	
• اآلليات واملعدات لرتبية الحيوانات وتعليفها.	
• مراقبة البيئة والتقنيات البيئية.	
• معدات وتجهيزات الحلب والتربيد	
• معدات وتجهيزات ملعالجة الروث والسامد الصلب والسائل.	
• عربات النقل، وخدمات النقل.	
• تصنيع وتسويق الدواجن، والبيض واألسامك.	
• املعدات، واإلكسسوارات وقطع الغيار. 	
• اإلدارة والخدمات اإلستشارية.	
• املعلومات.	
• الطاقة الحيوية وتوريد الطاقة الالمركزية.	

مكان التقاء الخرباء

٢٠١٢ EuroTier 

الربنامج الكامل --- مفصل بوضوحقمة معارض الرتبية الحيوانية
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كبري  عدد  ستجدون 
النقاش/ قنوات  من 
املواضيع  حول  املنتديات 
الفردية  بالرتبية   املرتبطة  الهامة 
ألنواع من الحيوانات والتي تتوافق 
قبل  من  املعروضة  التقنيات  مع 

الرشكات العارضة.

املميزة  العروض  من  سلسلة 
املواضيع  استطالع  يف  تتعمق 
يف  خاصة  أماكن  يف  املستقبلية 
عن  التعاون  خالل  من  القاعات  

كثب مع العارضني.

 The TopTierTreff )عرض أفضل 

 27 القاعة  يف  األبقار(  سالالت 
األبقار.  ملريب  مهم  أمر  وهذا 
سالالت  ألهم  املقدمة  العروض 
تساعدكم  والحليب  اللحم  ماشية 
املناسبة  السالالت  اختيار  يف 

ملزارعكم.
 

تعلم أكرث من الربنامج الفني!

وعىل  الزراعي  املجال  يف  خربة  ذات  يوروتري  معرض  منظمة  باعتبارها   DLG

تواصل فعيل مع رشكاء يف هذا القطاع، تضمن برنامج فني ذات مستوى عايل. 
هذا األمر يكمل الربنامج الشامل املّقدم من قبل العارضني بأساليب عدة عرب 
الهامة  للمسائل  املخصصة  الفنية  الحلقات  من  وغريها  مميزة  نقاش  قنوات 
قبل  من  وبالتحديد  الدويل  املستوى  عىل  مدعومة   DLG منها.  واملستقبلية 

.EPC و EDF جمعيات مثل

مواضيع هامة

تطويرات وإبتكارات جديدة

مستقبل  تؤمن  اإلبتكار  تقنية 
يوروتري  أثبت   ! ورشكتكم  مزرعتكم 
الحلول  إلطالق  كمنصة  نفسه 
من  مستقلة  دولية  لجنة  املبتكرة. 
ذهبية  ميداليات  ستقدم  الخرباء 
تحت  الرائدة  لإلبتكارات  فضية  أو 

عنوان " إبتكارات يوروتري".

يف يوروتري 2012



الحيوية  الطاقة  قسم  أنشئ 
له  وكان   _ يوروتري  من  كجزء 
تأثري كبري عىل العارضني والزوار. 
برنامج  آخر  معرض  أي  ميلك  ال 

واسع النطاق كهذا.

وهنا  الحدث.  هذا  الطاقة  ألنظمة   VDMA جمعية  تدعم  باعتبارها رشيكاً، 
مفاهيم  من  جزءاً  لتصبح  أهمية  تزداد  الحيوية  الطاقة  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر 
املنطق  هذا   BioEnergy Decentral تتبع  السبب  لهذا  الالمركزي.  التوريد 
لتصبح طاقة حيوية المركزية، موجهة برنامجها لرشكائها من بلديات وصناعيني. 
فعىل املدى الطويل، سينجح املستثمرون يف مجال الطاقة الحيوية الزراعية إن 

متكنوا من تسويق الطاقة املنتجة من رشكاء أقوياء.

ستعقد  أيضاً،  العام  وهذا 
ملامريس  األملانية  الجمعية 
 )bpt( البيطري  الطب 
مركز  يف  السنوي  مؤمترها 

املؤمترات )CC( وستقيم معرضها البيطري يف قاعة مجاورة، بالتزامن مع معرض 
من  املميزة  البيطرية  باملعلومات  البيطريون  سيستمع  وبهذا   .2012 يوروتري 
خالل هذا املؤمتر وسيتعرفون عن كثب إىل آخر وأحدث اآلالت واملعدات يف 

مجال الرتبية الحيوانية أيام يوروتري 2012.

العاملي  الدواجن  معرض 
منتدى  أخرى  مرة  سيكون 
العام  يف  الدواجن  قطاع 

.2012

BioEnergy Decentralbpt مؤمتر

D e c e n t r a l

طيف من املعلومات املميزة

معرض الدواجن العاملي


