
 
 
 
 
 

 الشهر األخير فعاليات  افتتاحمليون زائر مع   1.5عتبة الـ  يتخطىجناح فرنسا 
 دبي  2020 من معرض إكسبو

 

 
 باحتفالية  في ذلك  مدعوما   مليون، 1.5في غضون خمسة أشهر، بلغ عدد زوار الجناح الفرنسي 

المعرض    افتتاح إلى جانب    للزوار،الفعاليات المخصصة  عديد  و   أكتوبر،الثاني من شهر  يوم فرنسا في  
الياء" إلى  األلف  من  غوتييه  بول  "جان  الجديد  الفرنسي    المؤقت  المصمم  وأعمال  حياة  يسطر  الذي 

 العالمي.  
أقيمت  التي لقاءات األعمال الفعاليات ومن  200و  دوليا ، وفدا    350الجناح الفرنسي أكثر من  استضاف 

 البيلفيدير". في "
 

*** 

 /https://presse.francedubai2020.com يمكن العثور على صور عالية الدقة لجناح فرنسا هنا:

 
*** 

 
منذ افتتاحه  مليون زائر    1.5دبي عتبة الـ   2020تخطى جناح فرنسا بإكسبو  -  2022فبراير    28دبي،  

أكتوبر   من  األول  المتوقع  ،  2021في  يكون  ومن  المعرض  الشهر  أن  من  من  بالعديد    حافالاألخير 
العامة   للزوارالفعاليات  جانب  المخصصة  إلى  المخصص  ،  الجديد  المؤقت  وأعمال  المعرض  لحياة 

 . "وتييه غجان بول  الفرنسي العالمي " المصمم 
 

 

https://presse.francedubai2020.com/


 
 

 1.5     دبي   2020مليون زائر: جناح يتألق في المعرض إكسبو 
 

الـ   الجناح  تابع زوار  للتقدم ، والذي  مليون باهتمام وحماس بالغين    1.5لقد  الدائم المخصص  معرضنا 
ها  تحلوًل  مبتكرة مثل تلك التي طور يقدم لرفع مستوى الوعي العام بالتحديات المستقبلية الرئيسية ويسعى  

اإنجي   " اًلنبعاثات  "  منخفضة  الطاقة  خدمات  حلول  توفير  في  عالميا   الرائدة  سفيرة    ، الكربونيةلشركة 
لزيادة الوعي حول تغير المناخ وتسليط الضوء على التزام إنجي وجهودها في  جناح فرنسا والراعية له  

المجال استضافة  .  هذا  جانب  إلى  فرنسا  جنا هذا،  أل   ح  الماضية  الفترة  مؤقتة  خالل  معارض  ربعة 
 يمكنكم  الرجوع لتلك الفعاليات من خالل قسمنا اإلخباري   مخصصة للزوار: فعاليات و

 
 
 
 
 

   : برنامج الشهر األخير
 

 

جان بول غوتييه من األلف إلى  "تختتم فعاليات شهر مارس بمعرض مارس:   31فبراير إلى  28من  -
ا  50 الـ الذي يسطر ألول مرة مسيرة الياء"  قطع أصلية   عرض و  " طفل الموضة الرهيب من حياه " عام 
 معرفة المزيد  ل: من مجموعات تصاميمه مميزة

بما في ذلك   فرنسا، جناح ب للجمهور الفعاليات المخصصة طوال شهر مارس: سيتم استضافة العديد من  -
وكالة الفضاء   لدىسفير الجناح الفرنسي ورائد الفضاء الفرنسي   بيسكيت"، توماس "  لـمؤتمر استثنائي 

 لالطالع على أجندة الفعاليات  األوروبية: 
 

 200 للشركاتاألعمال، ومكانا للقاءات لقاءات األعمال: جناح فرنسا يمثل  من الفعاليات و،  
  الفرنسية والدولية الشركات الصغيرة جدا ) تي بي إي( والشركات الناشئة و

 

  لفرنسا، الجاذبية اًلقتصادية    أجل تطوير يعد جناح فرنسا مكان ا استثنائي ا لعقد اللقاءات واًلجتماعات من  
أنحاء    الروابط،خلق   تأثير فرنسا في جميع  الفرنسية. وقد استضاف    العالم،تقوية  والترويج للشركات 

أكثر من   الفرنسي  بي    200الجناح   " أعمال  ولقاء  البيلفيدير2فعالية   " تراس  في  بمبادرةبي"  من    " 
يذكر أن    .رعاته وشركائه والشركات الناشئة )بالشراكة مع وكالة بيزنس فرانس( ومختلف المؤسسات 

المصلحةالجميع   وأصحاب  بزيارة  شركاء  قاموا  قد  األولى ،  الخمسة  األشهر  خالل  فرنسا  من    جناح 
العديد من  وقد كان للجناح شرف استقبال    . األخرى  لمناسبات الخاصةافرنسا أو  ، بمناسبة يوم  المعرض 

التنفيذيين   األ الرؤساء  قبل  الذين  و  ،خيرةلهذه  من  مارس  شهر  خالل  استقبالهم  المقرر  إريك  "من 
العام  "لينكييه  المفوض  الفرنسي ،  في  على  لشكرهم    للجناح  الفعال  وإسهامهم  المبذولة  مجهوداتهم 

 هذا الحدث الدولي.  خالل نسا الترويج لفر

 60   وفدا دوليا: الجناح مكان يرحب بالعالم المؤسسي  350وفدا فرنسيا وأكثر من 
 

وفدا دوليا.    350وفدا مؤسسيا فرنسيا وأكثر من   60استقبل جناح فرنسا  ،2021أكتوبر  الفاتح من منذ 
وإن دل هذا العدد الهائل من الزيارات والوفود الرسمية على شيء، فإنما يدل على أهمية هذا المعرض  
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العالمي الذي يصنف كفعالية دولية كبيرة. وقد كانت هذه الزيارات فرصة لتعزيز التعاون الدولي مع  
ا في البحث عن حلول للتحديات الكبرى التي تواجه البشريةالعديد   .من الدول والمضي قدم 

 
 

 
 
 
*** 
 

شهر مارس جناح فرنسا خالل أجندة فعاليات   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األجندة 

 مواعيد شهر مارس 

 معرض مؤقت "جان بول جوتييه من األلف إلى الياء"، جناح فرنسا    01-31

 

 األلزاس" للشيف ماثيو كالين، مطعم بريات سافارين قائمة طعام منطقة "   01-31

 

 مشروع األطفال ومرض السكري في المدارس، من سانوفي ، ممشى جناح فرنسا     7 -4

 

جناح   اليوم العالمي لحقوق المرأة، مع إنجي، لولاير، سانوفي ، بيرو فيريتاس ، بلفيدير    8

 فرنسا )ستتوفر المزيد من المعلومات قريب ا( 

 

المعهد )بالتعاون مع  غوبلينمصنع  لدى  ة الحائك ميالني غرو،عروض استثنائية من قبل    09-13

 ( ، ممشى جناح فرنسا ميناسا الوطني للحرف الفنية و

 

الفضاء الفرنسي لدى  "توماس بيسكيت"، سفير الجناح الفرنسي ورائد   لـمؤتمر استثنائي     18

 بلفيدير جناح فرنسا )ستتوفر المزيد من المعلومات قريب ا(  وكالة الفضاء األوروبية، 



 

 للفرانكوفونية ، جناح فرنسا )ستتوفر المزيد من المعلومات قريب ا(  العالمي اليوم     20

 

، ممشى   CIE44من قبل  ية كوميد  استعراضات و  عزف على البيانو -عروض فنية    26-27

 ناح فرنسا. ج

 

 سجل هنا 



 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إنهم يدعموننا
 
    
 

 
 

 لمزيد من المعلومات: 
 www.francedubai2020.com/en   و 
 https://www.francedubai2020.com/en/agenda 
 https://virtualexpo.francedubai2020.com 

 
 للتواصل اإلعالمي  

 
 هافاس باريس  -جناح فرنسا 

  francedubai2020@havas.com 
 
 
 

 نبذة عن كوفريكس 
 

يناير    تعتبر كوفريكس  تأسست في  التي  الفرنسية(  المعارض  ، شركة مساهمة مبسطة  2018)شركة 
الدولية   المعارض  في  الفرنسية  المشاركة  في  تحول  نقطة  إنشائها  كان  وقد  العام.  للقطاع  مملوكة 
والفعاليات العالمية الموجهة للجماهير، حيث مثلت التجربة األولى التي يتم فيها تشكيل هيئة خبراء في  

 .المجال. هدفها هو اإلعداد والتنظيم واإلشراف على مشاركة فرنسا في المعارض العالمية والدوليةهذا 
 

ا من مشروع مستدام طويل األجل للبناء على تجربة المعارض السابقة من   يمثل إنشاء كوفريكس جزء 
والفعاليات    أجل تنظيم مشاركة فرنسا بشكل مثالي وفعال من حيث التكلفة في معارض إكسبو الدولية 

العام والخاص   القطاعين  بين المشغلين من  الشراكة  الدولية األخرى. ويندرج دورها في إطار منطق 
 .الذين يعملون على تعزيز صورة فرنسا وجاذبيتها دوليا

 www.cofrex.fr 
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