الحدث العالمي األبرز لصناعة
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي
المُسال والطاقة في أنحاء العالم
gastechevent.com
وحّ د معرض "غازتك" صناعة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال
والطاقة على الصعيد العالمي ألكثر من  45عامًا ،وتحظى سمعته
وأهميته وتأثيره بشهرة عالمية.
يعود الفضل في نجاح معرض "غازتك" إلى دعم الصناعة وتوفر
جدول أعمال شامل للمؤتمرات وبذلك فهو ي ّتخذ لنفسه موقعًا
إستراتيجيًا في محور تركيز الصناعة.

ويواصل معرض "غازتك" التركيز على المستقبل وعلى رأس سلسلة
القيمة العالمية للطاقة.
يجذب معرض "غازتك" شركات النفط الوطنية وشركات النفط
العالمية ،وشركات المرافق ،ومقاولي األعمال الهندسية والمشتريات
والبناء ،وشركات التنقيب واإلنتاج ،وشركات الخدمات ،ومزوديّ
التكنولوجيا ،وشركات بناء وتصنيع السفن إلجراء المناقشات المتقدّمة
والمعامالت التجارية والتعاون في هذا القطاع.

احضر مؤتمر "غازتك"
تسليط الضوء البرامج

المؤتمر التقني

المؤتمر اإلستراتيجي

المؤتمر العام

30

90

48

16

تسليط األضواء على قوائم البرامج
والعروض التقديمية التي تر ّكز على
تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال في
آسيا ،والتنوع والشمول في الطاقة ،والقدرة
والطاقة ،والغاز الطبيعي كوقود لوسائل
النقل ،والمهنيين الشباب.

العروض التقديمية للمؤتمر التقني حول
تبادل الخبرات واالبتكارات التكنولوجية
ونماذج التشغيل.

العروض التقديمية للمؤتمر اإلستراتيجي
حول اإلستراتيجيات ونماذج األعمال
واألُطر التجارية.

احجز مكان مندوبك في المؤتمر

جلسات الوزراء وقادة األعمال العالميين
وكبار المسؤولين التنفيذيين لتحديد أكثر
القضايا الحرجة التي ّ
تؤثر على أعمال
الطاقة العالمية.

لمزيد من المعلومات حول باقات المندوب

• www.gastechevent.com/delegate
•  +44 203 239 0515| +1 832 699 0077
• sales@gastechevent.com

اعرض في أكبر معرض في العالم للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال والطاقة

7

14

100+

35,000

100+

55,000

مناطق صناعة
مخصَّصة

أجنحة للبلدان العارضة

بلدان ّ
تمثل سلسلة القيمة
العالمية لقطاع الغاز
الطبيعي المُسال والطاقة

حضور دولي

عارضون دوليون من
قطاعات صناعة المنبع
ومرحلة النقل ومرحلة
التكرير والتصنيع

متر مربع مساحة
للمعرض

شارك في استضافته

بدعم من

برنامج المشترين الدوليين

م َّ
ُنظم من قِبل

الشريك الرسمي

مع َمن ستلتقي؟

الشركات التي تحضر معرض "غازتك"

يشمل مجموعة متنوعة من الصناعات

19%

16% 17%

الهندسة
والمشتريات والبناء
واإلدارة

معالجة
الهيدروكربون
والبتروكيماويات
والتكنولوجيا

14%

10% 11%

المقاوالت والشؤون
التجارية واالستثمار
والتجارة

النقل والتوزيع
وتوليد الطاقة

االستكشاف واإلنتاج

13%

الصناعات البحرية
والشحن والتخزين

خدمات الدعم والمساعدة،
بما في ذلك الصحة والسالمة
المهنية والسالمة وحماية البيئة
( ،)HSSEوالحلول الرقمية،
والبيانات ،وتكنولوجيا المعلومات،
واألتمتة واألمن السيبراني

مجموعة من المجاالت المهنية

27% 33%

اإلدارة الوسطى

• www.gastechevent.com/exhibit
• +44 (0)203 615 5966
• sales@gastechevent.com

نظرة سريعة على معرض "غازتك"
فعاليات سبتمبر 2019
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برنامج "غازتك" لكبار الشخصيات









حفل افتتاح غازتك 2019
المؤتمر العام







مسارات المؤتمر اإلستراتيجي







مسارات المؤتمر التقني







منتدى تطوير سوق الغاز الطبيعي المُسال بآسيا



القدرة والطاقة



منتدى استخدام الغاز الطبيعي بوسائل النقل



التنوع والشمول في الطاقة



غازتك والمواهب الشابة







تبادل الموهبة في مجال الطاقة



حفل ترحيب بمعرض "غازتك" 2019



حفل إطالق معرض "غازتك" 2020



اإلدارة التنفيذية

لمزيد من المعلومات حول باقات العرض

احجز مساحة معرضك في غازتك 2019



متخصصون في عمليات
التشغيل والمجاالت التقنية

40%





معرض غازتك







برنامج اجتماعات "غازتك" العالمية







عضوا ببرنامج المشترين الدوليين واستفد
احضر بصفتك
ً
بالمزايا التالية:
•	مساعدة السفر المق َّدمة من سفارة الواليات المتحدة األمريكية ،بما
في ذلك إجراءات التسجيل والتأشيرة
•	دخول مجاني لفعاليات التواصل وحفالت االستقبال
•	جلسات إعالمية واجتماعات مر َّتبة مُسب ًقا ومخصَّصة حسب
اهتمامات الشراء
•	جوالت تقنية داخل الموقع وخارجه
•	استخدام مجاني لمرافق العمل ،بما في ذلك مساحة اجتماعات
خاصة واستخدام اإلنترنت وردهات لالستراحة
•	دليل لجميع الشركات األمريكية في المعرض مع اهتمام
بالتصدير الدولي
•	سعر مخ َّفض لحضور مؤتمر "غازتك"
•	خيارات وخصومات للسفر والسياحة

