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التوجيه للمشاركة

التقرير بعد العرض

أظهر العارضون عن حبهم عن KIBS-2019
يريدونباستعراضها
مرة أخري

التوصية باستعراضها

رضا العارضين

91%

89%

84%

نجاح 2019
مكان
االستعراض

الزائرين

40,851

المواطنونالمشاركون

الداخلية
زائرا

32,157
25,400
واقفا

مترا مربعا

29

بلدا

آثار األعمال
التجارية

202,900

ألف دوالرا
مترا مربعا

االتجاهات الصناعية لميرائن

In Conjunction with
Korea International Fishing Show
لو أنكم في أية من هذه المهن ،فالرجاء
أن تكونوا في !KIBS-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اليخوت و السفينة )القابلة للنفخ ،RIB،االلومينيم FRP ،و غيرها(
الزورق ،الكاياك ،قارب تجديفSUP،
الصنارة ،الخط ،الجذب ،والمعدات األخري لصيد السمك
PWC
الترفية لميرائن ،المالبس واآلالت لرياضة صيد السمك
مالبس الغوس ،اآلالت لترفية الغوس
االلكترونية لميرائن )جي بي ايس ،الساتلية ،المراقبة وغيرها (
المروحة ،المحركة ،الكيبل ،جهاز التحكم ،المضخة
الداخلية /الخارجية
تصميم السفائن و المواد و المعدات للمباني
معدات السالمة واالنقاذ للحياة المقطورة
األنظمة الميكانيكية والتجهيزات
القافلة )عربات العربة و عربات المقطورة (

من ستلتقي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المستوردون/البائعون/الموزعون
أصحاب اليخوت و السفينة
تجار السفية المستخدمة
المخططون و المصممون في الصناعة البنائية في مارينا
موظفوا الحكومة
المشترون العالميون
مستخدموا السفينة مع رخصة القيادة
المشترون و المستخدمون التجاريون لمنتجات الغوس لميرائن
الزبائن المحتملون
الفنيين األكاديميين
جمعيات الغوس لميرائن

دعم خاص للشركات األجنبية المشاركة والزوارالمشاركين

عرض القوارب الدولي لكوريا يقدم الدعم بانواع مختلفة من البرامج للمستوردين والمصدرين األجانب لكي يتسني التقدم في سوق الرياضات الترفيهية البحرية
المتنامية بسرعة في كوريا .قم باالتصال بمكتب عرض القوارب الدولي في كيونغي أو كوترا ( الوكالة الكورية لتشجيع االستثمار) في بالدك لمزيد من المعلومات !

البريد االلكتروني لمكتب عرض القوارب الدولي في كيونغي kibs@kintex.com :
الحصول على المعلومات في شبكة كوترا في العالم كله www.kotra.or.kr :

البائعون األجانب
أمر واجب

الشركات األجنبية المشاركة
رسم المشاركة لكابينة

• يجب عليك زيارة العرض لمدة يومين من الثالث عشر من مارس إلى الخامس عشر من مارس

• الكابينة الحرة 1,500 :دوالرا /كابينة

• االمكانية للمستوردين أو الموزعين المتعلقين بالرياضات الترفيهية البحرية
)اليمكن للصانعين أو المصدرين تسجيلهم كبائعين(

• الكابينة المجتمعة 1,800 :دوالرا/كابينة

التفاصيل المدعمة

• )وفي صورة زيارة بسيطة( يقدم الدعم في الفندق المصمم رسميا لفترة يومين
 يجب تأكيد التسجيل لزيارة العرض لفترة يومين من الثالث عشر من مارس إلى الخامسعشر من مارس ،ولم يكن هناك أي دعم لغير المشاركين
• )وفي صورة المشاركة لالجتماع االستشاري( يقدم الدعم في صورة نقدية تساوي لتذكرة
الطائرة بطريق واحد والدعم في الفندق المصمم رسميا لفترة ليلتين
 يجب المشاركة في االجتماع االستشاري التجاري الذي يتم انعقاده مع الشركة المشاركةفي اشتراك عرض القوارب مسبقا وذلك حسب الوقت المحدد باختيار التاريخ الثالث عشر
من مارس )يوم الجمعة( أو الرابع عشر من مارس )يوم السبت(

التفاصيل المدعمة

• الخصم لطلب مبكر 100 :دوالرا لكل كابينة
)وذلك في صورة تقديم الطلب إلى يوم  17يونيو (2020 ،
• دعم لنزول الفندق )بما في ذلك الفطور(
 وذلك في صورة تقديم الطلب لكابينة واحدة :ليلتين وذلك في صورة تقديم الطلب لكابينتين او أكثر :ثلث ليالي• الخدمة إلدارة االجتماع السابق مع المستوردين الكوريين

