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الربنامج الدويل للمشرتين
()International Buyer Program
لقد وقع اختيار وزارة التجارة األمريكية عىل معرض MINExpo INTERNATIONAL®
للمشاركة يف برنامجها الدويل للمشرتين ( .)International Buyer Programيُعد هذا أم ًرا
مهم بالنسبة إىل الحارضين إىل معرض  ،MINExpoحيث يسهل برنامج  IBPانعقاد رشاكات
ً
بني العارضني داخل املعرض واملشرتين ممن يريدون توسيع حجم أعاملهم ،أو تعزيز األرباح ،أو
زيادة اإلنتاجية ،أو تلبية مجموعة من املتطلبات املتعلقة مبجال التعدين .أثناء املعرض ،ميكنك
التسجيل لدى املركز الدويل لألعامل ( ،)International Business Centerحيث يبذل موظفو
وزارة التجارة أقىص جهدهم لتمكينك من التواصل املبارش مع العارضني الذين ترغب يف زيارتهم.
يتضمن القسم الدويل من موقع معرض  MINExpoعىل اإلنرتنت www.minexpo.com
معلومات متعلقة باالتصال بالخبري االقتصادي يف أقرب سفارة أو قنصلية إليك ،للتعرف
عىل كيفية االنضامم إىل وفد بغرض حضور معرض  .MINExpoتُتاح ميزة التسجيل املجاين
للحارضين ضمن وفد.

االنضامم إىل وفد بقيادة السفارة األمريكية
يُعد معرض  MINExpo®مشاركًا وقع عليه االختيار للمشاركة يف الربنامج
الدويل للمشرتين ( )International Buyer Programالذي تتبناه وزارة
التجارة األمريكية .تتقدم السفارات والقنصليات األمريكية حول العامل ،من
خالل الربنامج الدويل للمشرتين ( ،)IBPبدعوة وفود املشرتين وتجمعهم
لحضور هذا الحدث .إذا كنت تهتم باالنضامم إىل وفد بقيادة السفارة
األمريكية ،يُرجى التواصل مع أقرب موقع بالنسبة إليك عرب
(.)http://www.export.gov/worldwide_us/index.asp
الشعار  CSهو عالمة تجارية مسجلة لوزارة التجارة األمريكية ،وال يجوز استخدامها إال مبوجب ترصيح.

بادر بالتسجيل اآلن!
لن تجد فرصة مثل اآلن ليك تسجل لحضور معرض .MINExpo INTERNATIONAL® 2016
ميكنك التسجيل بالكامل عرب اإلنرتنت من خالل زيارة هذا املوقع اإللكرتوين
 .www.minexpo.comيوجد باملوقع قسم خاص بالزوار الدوليني .حيث يحتوي عىل معلومات
خاصة بالتسجيل واإلقامة ،وروابط إىل السفارات و القنصليات األمريكية املوجودة يف بلدك من
أجل تسهيل زيارتك ،ومعلومات خاصة بالحصول عىل تأشرية السفر ،وغري ذلك الكثري.
يُرجى مالحظة أن عملية تقديم طلب للحصول عىل تأشرية لزيارة الواليات املتحدة والحصول
عليها قد تستغرق عدة أشهر ،حسب مكان إقامتك .لذا يجدر بك بدء هذه العملية مبك ًرا.
ملزيد من املعلومات،
تفضل بزيارة /http://www.usembassy.gov
إذا كنت تحتاج إىل خطاب دعوة ،ميكنك طلب ذلك عند التسجيل لحضور معرض .MINExpo

بادر بالتسجيل اآلن ،واستمتع بالتوفري!

للحصول عىل التفاصيل الكاملة ،تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين
!MINExpo.com
بادر بالتسجيل قبل  12أغسطس  2016ليك تدفع رسوم التسجيل امل ُخَفضة البالغة 100
دوالر أمرييك ،شاملة رسوم املعروضات وجميع جلسات املؤمت رات.

ما هو MINExpo® 2016؟
يُقام املعرض العاملي  MINExpo INTERNATIONAL®املخصص لكل ما يتعلق مبجال
التعدين كل أربعة أعوام وملدة ثالثة أيام .بحضور أكرث من  1800من العارضني عىل مساحة
حلول — منتجات وخدمات
تتجاوز  76000مرت مربع من مساحة املعرض ،يقدم ً MINExpo®
حديثة مبتكرة ،وتقنيات غري مسبوقة ،وجلسات يرأسها خرباء تهدف إىل خفض التكلفة وزيادة
األرباح وتحسني مستوى السالمة وإدارة املخاطر.
مجموعة املعروضات املتواجدة يف املعرض منقطعة النظري .حيت ميكن إيجاد جميع أنواع
املعدات — معدات التنقيب ،ومناولة املواد ونقلها ،واملعالجة ،واإلعداد ،والحفر ،واملعدات
الكهربائية ،واملعدات الخاصة بالسالمة — باإلضافة إىل تكنولوجيا االتصاالت والكمبيوتر ،وقطع
الغيار ،أو الخدمات املتعلقة مبجاالت الهندسة والبناء والتعدين واالستصالح تحت سقف واحد
يف مركز مؤمترات الس فيجاس .باإلضافة إىل أنه سيتم كشف النقاب عن العديد من املنتجات
داخل املعرض .تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص مبعرض  MINExpoلالطالع عىل قامئة
العارضني الحالية.

املركز الدويل لألعامل ()International Business Center
يبذل معرض  MINExpoجهودًا كبرية لجعل زيارتك إىل املعرض مريحة و ٌمجدية .يقدم املركز
الدويل لألعامل ( )International Business Centerمن خالل معرض  MINExpoالخدمات
التالية:
• تويل إدارة اجتامعات األعامل الخاصة
• تسهيل االتصاالت وتقديم مجموعة من خدمات األعامل
• التغلب عىل حاجز اللغة من خالل توفري موظفني متعددي اللغات
يتيح معرض  MINExpo® 2016برنام ًجا للتنسيق ( )Matchmaker Programعرب اإلنرتنت من
شأنه تسهيل وصول الحضور إىل العارضني .كجزء من نظام التسجيل املسبق ،سيُطلب من جميع
الحضور تحديد تلك املنتجات والخدمات التي يودون رؤيتها يف املعرض .يعقب ذلك ،كجزء من
تأكيد التسجيل الخاص بهم ،تلقي جميع الحضور قامئة بأسامء العارضني املتوافقني مع املنتجات
والخدمات التي حددوها .تتضمن الالئحة رابطًا إىل املوقع اإللكرتوين الخاص بكل عارض ُمد َرج
بالقامئة .يتيح برنامج التنسيق ( )Matchmaker Programللحضور التعرف أكرث عىل الرشكات
واملنتجات قبل حضور املعرض حتى يتسنى لهم االستفادة من وقتهم أثناء املعرض بشكل أكرث
كفاءة.

برنامج املعرض
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