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Creating Business Together

المعـــارض الــتــخــصــصــيـــة  /أدنـــيــــك ( أبوظبي  -العين )

الـمـعـرض الـوطـنـي للتوعية المجتمعية والخدمات اإلنسانية  -تـوعية
رعايـة وافتتـــاح
معالي  /مريـم خلفـان محمـد الرومـي
وزيـــرة الــشــؤون االجــتــمـــاعـــيــــة
رعايـة مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي
افتتـاح سمو الشيخ منصـور بن زايد آل نهــيان
نائب رئيس ممجلس الوزراء  -وزير شؤون الرئاسة
رعايـة مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي
رعايـة مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي
افتتـاح معالي  /ميثـــاء الشــامســي
وزيرة دولة  -رئيس مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي
رعايـة معالي  /ميثـــاء الشــامســي
وزيرة دولة  /رئيس مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي
رعاية سمو  /الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى
لمؤسسة التنمية األسرية

األولى

 16 - 14نوفمبر  2011أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 21 - 19ديسمبر  2012أدنيك  -أبوظبي

الثالثة

 30 - 28أكتوبر  2013أدنيك  -أبوظبي

الرابعة

 22 - 20أكتوبر  2014أدنيك  -أبوظبي

الخامسة  22 - 20أكتوبر  2015أدنيك  -أبوظبي
السادسة

 30اوكتوبر  1 -نوفمبر

 2017أدنيك  -أبوظبي

الـمـعـرض الـوطـنـي لألسـر الـمـنـتـجـة
رعايـة وافتتـــاح
وزارة شــــؤون الـرئــاســـة

األولى

 15 - 12مــايـــو  2011أدنيك  -أبوظبي

الـمـعـرض الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  -مشـاريع
رعايـة وافتتــاح
معالـي  /ســلـطـان بـن سـعـيـد الـمـنـصـوري
وزيــــــر االقــــتــــــــصـــــــاد

األولى

 19 - 16ديسمبر  2010أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 30 - 27ديسمبر  2011أدنيك  -أبوظبي

مـعـرض أبـوظـبـي للــوظـــائـــــف  -تـوظـيــف
األولى

 17 - 14مــايـــو  2007أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 14 - 12فبرايــر  2008أدنيك  -أبوظبي

افتتـاح سـعادة  /عـبـد هللا سـعـيـد الـدرمـكـي
المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين

الثالثة

 05 - 03فبرايــر  2009أدنيك  -أبوظبي

افتتـاح سـعادة  /عـلــي الـكـتـبــي
مدير عام مجلس أبوظبي للتوطين

الرابعة

 04 - 02فبرايــر  2010أدنيك  -أبوظبي

افتتـاح معالـي الدكتور  /علـي عبـد هللا الكعبي
وزيـر العمـل

مـعـرض أبـوظـبـي للـعـطـالت والـسـفـر  -ســيـاحـة
افتتـاح سـعادة  /صـالـح راشــد الـظـاهـري
عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

األولى

 08 - 05نوفمبر  2009أدنيك  -أبوظبي

معرض التدريب والتعليم وتكنولوجيا المعلومات  -إديوتــيـك
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /نـهـيـان بـن مـبـارك آل نـهـيـان
وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

األولى

 05 - 02مــايـــو  2004أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 24 - 21مــارس  2005أدنيك  -أبوظبي

الثالثة

 10 - 07فبرايــر  2006أدنيك  -أبوظبي

الرابعة

أدنيك  -العيـــن

 22 - 20فبرايــر 2007

مـعـرض األثـــــاث الــدولــــي  -أثـــاث
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /هـزاع بـن طـحـنـون آل نـهـيـان
مديـر ديـوان الحاكـم في المنطقـة الشـرقية

األولى

 30 - 27نوفمبر 2007

أدنيك  -العيـــن

الثانية

 29 - 25ديسمبر 2008

أدنيك  -العيـــن

مـعـرض أبـوظـبـي الـدولـي للـهـنـدسـة والـتـطـويـر  -أديـدكــس
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /هـزاع بـن طـحـنـون آل نـهـيـان
مديـر ديـوان الحاكـم في المنطقـة الشـرقية

األولى

 13 - 10ديسمبر 2007

أدنيك  -العيـــن

مـعـرض أبـوظـبـي الـدولـي للـهـنـدسـة والـتـطـويـر  -أديـدكــس
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /حـامـد بـن زايـد آل نـهـيـان
رئيـس دائـرة التخطيـط واالقتصـاد
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /نـهـيـان بـن مـبـارك آل نـهـيـان
وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

األولى

 28 - 25سبتمبر  2005أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 22 - 19نوفمبر  2006أدنيك  -أبوظبي

مـعـرض أبـوظـبـي الـدولـي للـمـنـتـجـات الـتـقـلـيـديـة  -أنتيـكـس
رعايـة وافتتــاح
سـعادة  /عـبـد هللا الـمـســعود
رئيـس المجلـس االستشـاري الوطنـي

األولى

 30 - 21ديسمبر  2005أدنيك  -أبوظبي

المعـــارض شـــــبـه الــتــخــصــصــيـــة  /أدنـــيــــك ( أبوظبي  -العين )

مـعـرض شـــيـك لــيـــدي  -أبوظبي
رعايـة وافتتـــاح
الشـيخة  /هـنـــد عـبـد الـعـزيـز الـقـاســمـي
رئيسـة مجلـس ســيدات أعمــال اإلمــارات

رعايـة وافتتــاح
مجلـس ســيدات أعمــال أبوظبــي

األولى

 08 - 05نوفمبر 2009

أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 18 - 14أكتوبر 2010

أدنيك  -أبوظبي

الثالثة

27
سبتمبر

01
أكتوبر

2011

أدنيك  -أبوظبي

الرابعة

 12 - 09أكتوبر 2012

أدنيك  -أبوظبي

الخامسة

 28 - 25سبتمبر 2013

أدنيك  -أبوظبي

السادسة

 13 - 10سبتمبر 2014

أدنيك  -أبوظبي

السابعة

 04 - 01سبتمبر 2015

أدنيك  -أبوظبي

الثامنة

 04 - 01سبتمبر 2016

أدنيك  -أبوظبي

التاسعة

 04 - 01نوفمبر 2017

أدنيك  -أبوظبي

03
2012
مايــو

أدنيك  -أبوظبي

الثانية

 04 - 01مــايـــو 2013

أدنيك  -أبوظبي

الثالثة

03
مايــو

2014

أدنيك  -أبوظبي

الرابعة

 09 - 06مايــو 2015

أدنيك  -أبوظبي

الخامسة

01
مارس

2016

أدنيك  -أبوظبي

مـعـرض أســـــــرار الـجـمــــال
األولى

رعايـة وافتتــاح
مجلـس ســيدات أعمــال أبوظبــي

30
أبريل

30
أبريل

27
فبراير

مـعـرض شـــيـك لــيـــدي  -العيـن
رعايـة مجلـس ســيدات أعمــال أبوظبــي

األولى

 12 - 08ينايـر 2009

أدنيك  -العيـن

الثانية

 05 - 02فبرايــر 2014

أدنيك  -العيـن

مـعـرض عــروس الـــعــــيـــــن
رعايـة وافتتـــاح
سمو الشيخ  /هـزاع بـن طـحـنـون آل نـهـيـان
مديـر ديـوان الحاكـم في المنطقـة الشـرقية

األولى

01
28
نوفمبر ديسمبر

2007

أدنيك  -العيـن

الثانية

 29 - 25ديسمبر 2008

أدنيك  -العيـن

المعـــارض التي تنظم في  /إكـســبـو الـشـــارقـــة

الـمـعـرض الـوطـنـي للتوعية المجتمعية والخدمات اإلنسانية  -تـوعية
رعايـة
سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد  -نائب حاكم الشارقة

األولى

 11 - 09مارس 2015

إكسـبو الشـارقة

الثانية

 03 - 01فبراير 2016

إكسـبو الشـارقة

مهرجـان رمضـــان والعيــد  -الشـارقة
رعايـة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة

األولى

25
يونيو

16
يوليو

2015

الثانية

14
يونيو

06
يوليو

2016

إكسـبو الشـارقة
إكسـبو الشـارقة

مـعـرض شـــيـك لــيـــدي  -الشـارقة
رعايـة
سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي

األولى

 29 - 26نوفمبر 2015

إكسـبو الشـارقة

