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Eurovent  الشرق األوسط تحقق انطالقة ناجحة 

  كبرى المؤسساتالدعم والتآييد من مجموعة واسعة من القت المبادرة 
 

سالف الذكر  .األوسطالشرق  Euroventعن إطالق مجموعتها  أعلنت Eurovent. اليوم، جمعية ال 2016أكتوبر  30بروكسل, 

من  15المتواجدين او النشطين بإقليم الشرق األوسط. يشكل األعضاء المؤسسين أكثر من  Euroventسيكون بمثابة ممثل ألعضاء 

السيد المصنعين والمنظمات ذات الصلة التي اشتركت بالتأييد والتسويق واألنشطة المتعلقة بالتجارة في جميع أنحاء المنطقة. تم تعيين 

Markus Lattner .مديرا لهذه المبادرة 

ويلبي طلبات التعامل مع  Euroventالشرق األوسط يسلط الضوء على أهمية أسواق الشرق األوسط ألعضاء  Euroventتأسيس 

في بروكسل.  وهو يشكل منصة متعددة الجنسيات األولى  Euroventهذه المنطقة في إطار إقليمي خارج النطاق األوروبي لجمعية 

ام الطاقة، وتحسين جودة األغذية، والعمل من أجل تحسين جودة الهواء في من نوعها بمنطقة الخليج. تهدف المجموعة لتوفير استخد

 المناطق المغلقة بالشرق األوسط.

"إننا سعداء لنرى بأن مبادرتنا قد تلقت العديد من ردود الفعل اإليجابية، وتلقت الدعم والمساندة من قبل مجموعة واسعة من الالعبين 

الشرق األوسط. " على مدى  Euroventالمعين حديثا مديرا لـ  Markus Lattnerره السيد " ذكHVACRالرئيسيين في جميع مجاالت 

تساهم في التكافؤ اإلقليمي في حين رفع العاميين الماضيين، لقد استمع فريقنا بعناية إلى السوق، والحظ الحاجة إلى المبادرة التي 

 ".HVACRالوعي ألحدث حلول 

رفع مستوى بينما تسعى المجموعة للتغلب على المفاهيم الخاطئة الموجودة في بعض األسواق، فإنها تهدف ل“قائال:  Lattnerيمضي  

، لقد حققنا خبرات واسعة في تطوير العناصر المتعلقة بالطاقة، Euroventللنهج التشريعي والتوحيد المعياري. في الوعي والتخطيط 

سنوات الماضية والتي نود أن نشاركها مع السوق. نحن نريد أن نساهم في المنطقة باالعتماد المنتجات وتشريع النظام على مدى ال

 على المناهج بما يسمح لمجموعة واسعة من أصحاب الشأن بلعب دور رئيسي في نجاح المنطقة استنادا إلى أفضل التقنيات المتوفرة."

برة في األعمال التجارية في األسواق الناشئة مع التركيز الرئيس على سنوات من الخ 10من أكثر من  Markus Lattnerيستلهم السيد 

  الشرق األوسط وجميع األعضاء المؤسسين على  Euroventمنطقة الشرق األوسط. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول 

www.eurovent.me, وعلى LinkedIn وTwitter ( (@EuroventME)كن للمستخدمين أيضا التسجيل . على الصفحة الرئيسية، يم

 "، الذي يوفر تحديثات دورية حول أنشطة المجموعة.MEssageفي رسالة إخبارية مخصصة تسمى "

 

 المستندات المرفقة 
 الشرق األوسط Euroventملفات شعار 

 صور الصحافة 

 يالنسخة العربية من البيان الصحف
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 األعضاء المؤسسين 
محليا ويدعمون اقتصادا أكثر تنوعا في جميع  االشخاصجنبا إلى جنب، األعضاء المؤسسون المذكورين أدناه يوظفون اآلالف من 

 أنحاء دول منطقة الشرق األوسط.

 المصنعين 

Baltimore Aircoil Gulf, Clivet, Coolex, Daikin Middle East & Africa, ebm-papst Middle East, E flow 

Technologies, Enventus, EPTA, EVAPCO Europe, Frico, Friterm, Hoval, Lindab, Midea, Multi-Wing,  

RIC – Refrigeration Industries and Storage Company, SPX, Systemair, Swegon, WIKA 

  الصلة ذات المنظمات

ceis, ISKID, REHVA 

 الدعامين 

EU-GCC Clean Energy Network II, EU-GCC Trade and Business Cooperation Facility 

 زيارة داعما، تصبح كيف أو األوسط الشرق EUROVENT إلى االنضمام كيفية حول معلومات على للحصول

 www.eurovent.me 

 معلومات عنا
Eurovent   الشرق األوسط تمثل أعضاءEurovent  ين أو النشطين بالشرق األوسط. يشكل المشاركون فيها ابرز المتواجد

(,  عمليات التبريد, سلسلة تبريد األغذية و تقنيات التهوية الصناعية, كذلك القطاع HVACالشركات الرائدة في مناخ الداخلي )

عين المساهمين يستوفون أعلى " المصنHVACRالصناعي و مبادرات الصناعة الوطنية في هذا المجال. من خالل التفكير "بما بعد 

المعايير من ناحية جودة المنتج واالستدامة. إنهم متحدون في هدفهم في العمل على خفض الطلب على الطاقة، تحسين سالمة األغذية، 

 اقتصادا ويدعمون محليا االشحاص من اآلالف يوظفون جنب، إلى جنباوتحسين جودة الهواء في األماكن المغلقة في الشرق األوسط. 

 .األوسط الشرق منطقة دول أنحاء جميع في تنوعا أكثر

 

 Twitter (@EuroventME.)و LinkedIn على. وتواصلوا معنا www.eurovent.meزورو موقعنا  المعلومات من مزيدل

 أو اتصلوا بمكتب المشروع. 
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