البيان األول
حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى
األسبوع املقبل ....افتتاح املعرض الدوىل للتعبئة والتغليف " باك بروسيس " بالتزامن مع معرض "
فوود افريكا"
داليا قابيل  :استضافة مصر هلذا احلدث الدويل ألول مرة يعكس قوة ومكانة مصر على خريطة
املعارض الدولية
املعرضني يشهدا مشاركة  555عارض و 055مشرتى دوىل يف جمال الصناعات الغذائية و التصنيع
الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف
أمحد جابر  :املعرض ميثل فرصة كبرية النطالق منتجات التعبئة والتغليف املصرية حنو األسواق
العاملية
نديم الياس  :املعرض أداة هامة للمساهمة فى مضاعفة صادرات قطاع التعبئة والتغليف للسوق
االوروبى
خالد أبو املكارم  :املعرض ميثل نافذة هامة لتعزيز الروابط والعالقات االقتصادية والتجارية بني مصر
والشركاء التجاريني على املستويات اإلقليمية والقارية والعاملية
برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستضيف القاهرة خالل الفترة
من  11 -9ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض " انترباك" في نسخته االولي بمنطقة
الشرق االوسط وافريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض " باك بروسيس" وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف
بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر
للمعارض الدولية.
ويأتي إنعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدا ً
من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في ظل
االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي.
وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت" ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة
ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث
توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة
السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذي يجعل من مصر مركزا ً محوريا ً لصناعة المعارض اقليميا ً ودوليا ً.

واشارت الي ان معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة
بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول الي اسواق افريقيا
والشرق االوسط ،الفتةً الي ان معرضى " باك بروسيس" و " فوود افريكا " سيشهدان مشاركة أكثر من  555عارض
محلي ودولي في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب حوالى 055مشترى دولى.
وفى هذا االطار أكد احمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ان نجاح مصر في استضافة
معرض " باك بروسيس " يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية ،
مشيرا ً الى ان المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من
المعرض بمصر.
وأشار الى ان إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة
عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة  ،مؤكدا ً أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات
االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد المعرض
بمصر.
ومن جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن تنظيم
معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة القائمين
على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا.
وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا
وإفريقيا لزيارة المعرض  ,مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات
األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور.
وأشار الى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة
صادراته للسوق االوروبى ,مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو  % 15فقط فإن هذا معناه رفع
الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة %.55
وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض " باك بروسيس"
بالتزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي ،من خالل
اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة ،كما انه يبرز
وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية تحتية واستعدادات
الستضافة معارض دولية بهذا الحجم  ،حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات االقتصادية والتجارية بين
مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية.
ولفت الى ان هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد ووسائل
التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

