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نقطة التجارة السودانية
نشرة الرتويج

معارض

املعرض الدولي الثالث للزراعة و الثروة احليوانية و السمكية (اجري افريكا)

و املعرض الدولي لالغذية و املشروبات و تكنولوجيا الصناعات الغذائية
7-4ابريل  2018م  /ارض املعارض بري /اخلرطوم
3nd the International Specialized Exhibition for Agriculture, Livestock and Fish
Wealth
3nd The International Specialized Exhibition for Food, Beverage and food industries
Technology
Khartoum international fair" from 4-7 April, 2018

وصلتنا دعوة من الشركة الدولية للحلول المتكاملة للمشاركة فى معرضي اجري افريكا و فودكس افريكا و
الذان يعتبران فرصة لعرض منتجات عالمية و محلية متخصصة و تقاسم المعرفة في مجال الزراعة و الغذاء و
تبادل الخبرات و الترويج لصناعة االغذية الحالل (  ) Halal Foodو استعراض احدث االتجاهات و االبتكارات فى
القطاع الزراعي و خدماته و قطاعات االغذية و المشروبات و الثروة الحيوانية و السمكية من خالل المؤتمر
الدولي الذي يقام على هامش المعرض و ورش العمل المصاحبة .
يهدف الى تسليط الضوء علي مصادر الطاقة البديلة و الطاقة الشمسية و ماهو حديث فى مجال الحلول
الحديثة لخدمة المشروعات مثل الطاقة الشمسية و انظمة الري و صناعة االعالف و الميكنة الزراعية و الدعم
الفني للصادرات و جذب االستثمارات .
ياتي المعرض و المهرجان تحت اشراف وزارة التجارة و بمشاركة اكثر من  200شركة عارضة من اكثر من 15
دولة و عدد متميز من الزائرين المتخصصين لهذا الحدث الدولي الهام .
فى حال رغبتكم فى المشاركة و الحجز مرفق استمارة التسجيل و لمزيد من المعلومات حول المعرض نرجو
االتصال علي العنوان :

الشركة الدولية للحلول المتكاملة وادارة المشروعات

الخرطوم  – 3شمال غرب حديقة القرشى – مربع  – 2عمارة صالح الدين احمد
info@agrofood-africa.com – www. Aldowalia-sudan.com – www.agrofood-africa.com
+249 183221556 - +249994824977 - + 249924782652
..........................................................................................................
(للمزيد من المعلومات نرجو االتصال بنقطة التجارة السودانية) .
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شركة ان سى سى اكس كاليبور لكيمياء البناء
NCC X-Calibur Construction Chemistry
شركة مصرية لصناعة المواد المتخصصة في كيماويات البناء وذلك بموجب ترخيص من شركة اكس كاليبور
العالمية رائدة صناعة المواد الكيماوية في الواليات المتحدة األمريكية .ترغب فى دخول السوق السودان و
عقد شراكات تجارية .
لمزيد من المعلومات حول الشركة و فى حال اهتمامكم بتخصص الشركة  ،نرجو االتصال علي العنوان:
New Construction Chemicals – Mr. Mohamed Mustafa - Export Department
233 Industrial Zone, New Cairo, Egypt - Cell Phone : +2012 7001 8771
www.ncc.com.eg

Web:
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شركةالقدس للبالستيكAl QUDS for Plastic
شركة مصرية متخصصة فى إنتاج وتصنيع البالستيك الزراعي
و تتميز بإنتاج الفيلم الزراعي بمختلف أنواعه بما في ذلك
روالت تغطية الصوبات الزراعية  ،واألنفاق الزراعية و روالت
التغليف وأكياس حفظ الموز وأكياس الشتالت  .ترغب فى دخول السوق السودان و عقد شراكات تجارية .
لمزيد من المعلومات حول الشركة و فى حال اهتمامكم بتخصص الشركة  ،نرجو االتصال علي العنوان :
6th industrial zone, Sadat City, Egypt
Fax: +20 48 2630378

Tel: +20 48 2630377 (ext 110) -

- web: www.alqudsplastic.com

Cell: +20 1017618593 -

E-mail: Hossam.Tarek@alqudsplastic.com
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شركة PTP Promise To Pay
شركة مصرية تعمل في مجال الفوسفات  .ترغب فى دخول السوق السودان و عقد شراكات تجارية .
لمزيد من المعلومات حول الشركة و فى حال اهتمامكم بتخصص الشركة نرجو االتصال علي العنوان :
A: 13 Wadi El Nil st.- Off # 2 - Floor # 1 Maadi - Egypt.
- M: +2 01212412221.

- F: +2 23583758.

T: +2 23583758.

E: promisetopay@outlook.com
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