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المكان :مركز دبي للمعارض ،إكسبو  2020دبي
بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي رعاه هللا ،وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ،تنظم
هيئة كهرباء ومياه دبي ،الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي
للطاقة الشمسية في الفترة من  5إلى  7أكتوبر  2021في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو  2020دبي.
عاما ،أصبح "و يتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم والأكبر من نوعه في المنطقة .ويتيح
على مدى 22
ً
المعرض للشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء
والقطاعات ذات الصلة ،من المنطقة والعالم ،الفرصة لطرح حلولها ومنتجاتها ،فضلاً عن مناقشة أفضل الممارسات
وأحدث التقنيات والابتكارات.
ويعتبر ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات ومناقشة آخر التوجهات المتعلقة
بالطاقة وترشيد المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء بيئة مستدامة .كما يتيح المعرض فرصة مهمة للشركات
المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها .كما يعد المعرض ملتقى لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع
العارضين من جميع أنحاء العالم.
كيف يمكن للزوار الاستفادة من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية؟
يعقد معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية تحت مظلة الأسبوع الأخضر ،والذي يتضمن أنشطة وفعاليات بيئية
متعددة بهدف زيادة مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية .ويعد الأسبوع الأخضر مظلة تجمع
الفعاليات والأنشطة البيئية لنشر الوعي حول الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية
لأجيالنا المقبلة.
و يمكن لزوار ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية المشاركة في مجموعة كبيرة من الفعاليات والندوات وورش العمل
التي يديرها خبراء ومختصون في الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة .كما تنظم هيئة
كهرباء ومياه دبي ورش عمل ومحاضرات تعليمية وجلسات للزوار والوفود من المدارس والجامعات .كما يوفر "الركن
الأخضر" فرص للمبتكرين والمخترعين من المدارس والجامعات لعرض مشاريعهم في مجال الاستدامة.
كما تقدم "قاعة الابتكار" في ويتيكس ودبي للطاقة الدعم للطلاب من خلال عرض أفكارهم وابداعاتهم في مجالات
الاستدامة ،والطاقة ،والمياه ،والطاقة المتجددة ،والغاز والبترول ،والتنقل ،والتقنيات ،والتعليم ،والصحة ،وعلوم
الفضاء .كما تقدم هذه القاعة منصات إلكترونية لطلاب الجامعات.
أهمية ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية




إبراز علامتك التجارية كلاعب رئيس في قطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز والبيئة ،والطاقة الشمسية
التي تشهد نمواً متسارعاً ،إضافة إلى عرض العلامة التجارية أمام عدد كبير من الزوار والمتخصصين ،ولقاء
أبرز صناع القرار.
توسيع آفاق عملك وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة والنفط
والغاز والمياه والبيئة ،خلال معرض دبي للطاقة الشمسية المتزامن مع (ويتيكس) والقمة العالمية للاقتصاد
الأخضر.
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الترويج لشركتك من خلال التعريف بأحدث التقنيات التي تطرحها في السوق
تبادل أفضل الممارسات والخبرات مع العارضين الآخرين من الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات
الاستفادة من عروض الرعاية على الصعيدين الإعلامي والتسويقي
فرصة للتواصل مع صناع القرار في الجهات الحكومية ،وقادة الأعمال ،والمستثمرين ،ووفود الدول من جميع
أنحاء العالم
منصة مثالية للقاء أعضاء مختلف المؤسسات والهيئات العالمية الكبرى
منصة مميزة ومنخفضة التكلفة للالتقاء بأهم صانعي القرار
فرصة فريدة لترويج المنتجات والخدمات أمام مجموعة من أهم خبراء البيئة والمياه والطاقة
فرصة لتجديد وتعزيز علاقات التواصل ضمن بيئة مهنية متميزة وممتدة
الاستفادة من الفرص المتاحة في دبي ،المركز الإقليمي الرائد للمال والأعمال والسياحة
فرصة لتبادل الخبرات من خلال عدد كبير من الندوات المتخصصة
استكشاف المشاريع الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة ،وأحدث توجهات السوق،
تقرها الهيئات الحكومية ،لتكن جزءاً من مشاريع وبرامج دبي المستقبلية المتعلقة
والسياسات والقوانين التي ّ
بالطاقة الشمسية.
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