
المشاريع

العروض التفاعلية

مجموع الجوائز

الورش التطبيقية

الهاكثون

المحاضرات

معرض الصناع العالمي
26 – 28 فبراير 2019

مركز دبي التجاري العالمي قاعات زعبيل 2 و3

يسعدنا دعوتكم للحضور والمشاركة في معرض الصناع العالمي، والذي يتضمن العديد
من الفعاليات والجوائز القيمة والمسابقات والسحوبات اليومية.

100,000 درهم

يتم تصنيفها حسب المجاالت المختلفة مثل: هندسية، صناعية، علمية، فنية، 

تعليمية، ترفيهية وغيرها. وسيتم اختيار أفضل 5 مشاريع من قبل لجنة التقييم 

كما يتم التصويت ألفضل 10 مشاريع من قبل الجمهور.
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من خالله يتم تشكيل فرق تعمل على ايجاد حلول ابتكارية

 للتحديات التي يتم التركيز عليها خالل مدة زمنية محدودة، ويتم االشراف 

  على فرق العمل من قبل مختصيين فنيين ويتم تقييمهم 

    من قبل لجنة تقييم تتضمن خبراء من مختلف التخصصات.

�� درهم����

� درهم�����
�� درهم���

يتضمن المعرض على عروض فنية ترفيهية مختلفة 

 ومشاريع مميزة يتم بناءها خالل أيام المعرض حيث 

  بإمكان الزوار  التفاعل والمشاركة.

محاضرات ملهمة و شيقة في مختلف مجاالت االبتكار

 والتصنيع والتي سيلقيها عدد من الوزراء والخبراء

  والمخترعين والمهندسين من مختلف دول العالم.

سيتضمن المعرض عدد من الورش التطبيقية التقنية والحرفية والفنية تستهدف

 مختلف األعمار ، مثل: الطباعة ثالثية األبعاد، اللحام، القص بالليزر، الخياطة،

 تصنيع االثاث، وغيرها.

سّجل اآلن !!
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 Register Now !!

Lectures

Interactive shows

The Projects

20,000 AED

100,000 AED

Total Prizes

5,000 AED

10,000 AED

Hackathon
Workshops

We are pleased to invite you to join us in Maker Faire Dubai , 
which includes tons of amazing activities, competitions, prizes! 
And daily draws!

Maker Faire Dubai
26 - 28 February 2019

Dubai World Trade Center, Za’abeel Hall 2 & 3

Classified into different categories such as: engineering, industry,

 art, science, entertainment , gaming and more, 5 projects will be 

  selected by the judgement comity and there will be voting for

   best 10 projects by the audience.

Inspiring and interesting lectures in different 

fields of innovation and fabrications presented

 by number of ministers, experts, inventors, 

  artists and makers from different countries

Different art and entertainment shows in addition

 to special projects that will be built during 
  the the days of the makerfaire, where visitors 

   can interact and participate.

The makerfaire will also include lots of interactive technical, art and crafts 

 workshops that target different ages, such as: 3D printing, soldering, 

  laser cutting, textiles, drones, furniture design and more!

Different teams will compete with time to find creative 

 solutions to different challenges under the supervision of

  specialists then will be evaluated by a comity of 

   experts from different fields.


