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Od 26 lat DUPHAT odgrywa ważną rolę w rozwoju i promocji przemysłu
farmaceutycznego w regionie MENA. Dziś jest wiodącą regionalną platformą
edukacyjną i sieciową dla sektora, zapewniając kompletne rozwiązanie w całym
łańcuchu wartości.

W rezultacie DUPHAT przyciąga wszystkich, od dostawców surowców po
producentów gotowych preparatów, dystrybutorów i sieci apteczne. Jej
konferencja umożliwia tworzenie sieci peer-to-peer i oferuje bogate
doświadczenie edukacyjne od liderów branży. Jego elementy wystawiennicze –
DUPHAT i DUPHAT-Tech – prezentują innowacje branżowe i generują wartościowy
biznes dla uczestników, którzy chcą rozszerzyć swoją obecność w regionie.

Obecnie sektor ma wysoki profil i szybko rozwijającą się agendę. W świecie post-
COVID narody starają się być bardziej samowystarczalne w swoich zaopatrywaniu
w środki farmaceutyczne, co jest motorem poważnych zmian w polityce rządowej.
To sprawia, że DUPHAT jest kluczowym wydarzeniem, a jego konferencja w 2023
r. zgromadzi pod jednym dachem czołowych badaczy, kluczowych decydentów,
ekspertów ds. leków i partnerów branżowych, aby omówić najnowsze trendy i
postępy w branży farmaceutycznej.

Organizowane przez: INDEX Conferences & 
Exhibitions Organisation
Miejsce: Dubai World Trade Center
Data: 10-12 stycznia 2022 r.

DUPHAT 10-12 stycznia 2023 r.



iFX 16-18 stycznia 2023 r.

iFX to pierwsze i największe na świecie targi finansowe B2B. Od ponad dekady targi gromadzą profesjonalistów w dziedzinie 
handlu online, usług finansowych i fintech z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.

Expo obejmuje szereg kluczowych obszarów finansowych i fintech, dzięki czemu obecność jest nieoceniona dla 
profesjonalistów z wielu dziedzin.

W 2023 r. obszary te będą obejmować:
Technologia i płynność. Obejmuje wszystko, od platform transakcyjnych, łączności, rozwiązań CRM i marketingowych po VoIP 
i rozwiązania płatnicze.
Zasoby cyfrowe i Blockchain. Najnowsze osiągnięcia w zakresie kryptowalut oraz rozwiązań bezpieczeństwa i płatności 
wykorzystujących blockchain.
Brokerzy detaliczni i międzynarodowi. iFX EXPO to najlepsza platforma dla brokerów walutowych do porównywania i 
pozyskiwania dostawców usług, współpracy z partnerami i poszerzania oferty instytucjonalnej.
Płatności i banki. Miejsce, w którym można znaleźć najbardziej odpowiednie i dostosowane rozwiązanie płatnicze, od 
przetwarzania płatności, bramek, e-portfeli i technologii.
Partnerzy i IBS. Marketing afiliacyjny jest jedną z największych potrzeb w branży i oczekuje się, że będzie popularnym 
elementem.
Regulacja i zgodność. Expo jest idealnym miejscem spotkań firm regulacyjnych, audytorskich, prawnych i compliance.



Light MIDDLE EAST 
17-19 stycznia 2023 r.
W 2023 roku Light Middle East uruchomi drugie wydarzenie – Intelligent Building Middle East.
Ta podwójna oferta zapewni niezrównaną okazję specjalistom ds. oświetlenia i usług budowlanych do 
nawiązywania kontaktów, bycia na bieżąco z trendami i odkrywania nowych produktów i rozwiązań, 
gdy sektor dąży do inteligentnej, bezpiecznej, chronionej i zrównoważonej przyszłości.
Rozwój ten następuje, gdy technologia odgrywa coraz większą rolę w projektowaniu, eksploatacji i
użytkowaniu budynków. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na najnowsze narzędzia – takie jak
inteligentne systemy monitorowania budynków (BMS), sterowanie oświetleniem i bezdotykowe
systemy kontroli dostępu – budynki przyszłości muszą charakteryzować się inteligentnymi cechami, 
które są zorientowane na ludzi, elastycznie zaprojektowane i zapewniają bezproblemową integrację
usług budowlanych .
Kluczowym tematem na rok 2023 są innowacyjne „projekty dla nowej normalności”. Tutaj nacisk
kładziony jest na nowoczesny, elastyczny projekt przestrzeni, który napędza wrażenia użytkownika
dzięki technologii dopasowanej do celu.
Zrównoważona przyszłość jest również wysoko na liście priorytetów, z naciskiem na zmniejszenie
śladu węglowego i osiągnięcie budynków o zerowej emisji netto. Pojawi się również rosnące znaczenie
bezproblemowej integracji, obejmującej takie obszary, jak interoperacyjność systemów budynkowych, 
transformacja cyfrowa i ujednolicona komunikacja



World Future Energy Summit to wiodące
międzynarodowe wydarzenie przyspieszające
zrównoważony rozwój i globalne przejście na
czystą energię. Wystawa, prezentacja technologii, 
inkubator inwestycyjny i forum biznesowe –
wszystko to połączone w jedno wydarzenie. 
Szczyt zwołuje liderów, innowatorów i globalnych
myślicieli, aby dzielić się pomysłami, które tworzą
plany zrównoważonej przyszłości.

World Future Energy Summit 16-18 stycznia 2023 r.

https://www.worldfutureenergysummit.com/en-gb/exhibit/book-a-stand.html



intersec 16-18 stycznia
2023 r.
24. edycja Intersec zgromadzi branżę bezpieczeństwa w celu prowadzenia rozmów, 
odkrywania strategii i pozyskiwania technologii dla wyzwań stojących przed światowymi
liderami i profesjonalistami ds. bezpieczeństwa.
Wśród uczestników są zarówno rządy, jak i osoby odpowiedzialne za zapewnienie
bezpieczeństwa dzisiejszego środowiska: od bezpieczeństwa budynków i kierowników
obiektów po specjalistów odpowiedzialnych za miasta, centra handlowe i miejsca pracy.
Spektakl obejmuje pięć kluczowych sekcji. Po pierwsze, bezpieczeństwo handlowe i
obwodowe. Dotyczy to rządów i firm z sektora prywatnego, które w coraz większym stopniu
koncentrują się na produktach i rozwiązaniach w zakresie kontroli dostępu i kontroli granic.
Po drugie, Homeland Security & Policing zajmuje się produktami i rozwiązaniami dla
bezpieczeństwa wewnętrznego, organów ścigania, bezpieczeństwa lotnisk i lotnictwa.
Trzecia specjalizacja programu – Fire and Safety – stała się jednym z największych na
świecie zgromadzeń profesjonalistów z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Ten aspekt jest 
wspierany przez Dubai Civil Defense i zaprezentuje najnowsze technologie, standardy i
praktyki.
Sekcja „Bezpieczeństwo i zdrowie” będzie odzwierciedlać sposób, w jaki bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie w pracy oraz szerzej pojęte środowisko są bardziej krytyczne niż
kiedykolwiek, przy szybko zmieniających się przepisach.
Wreszcie, cyberbezpieczeństwo, które po raz pierwszy pojawiło się w 2022 r., powróci w 2023 
r. W tym komponencie będą gościć eksperci od krajowych liderów i doradców ds.



Arab Health 2023 will bring together healthcare professionals to ensure the 
industry maximises its positive impact on the world. This year, sustainability 
will shape and lead the agenda.

Long established as the sector’s must-attend event in the Middle East, Arab 
Health attracts regional and international stakeholders who value the power 
of learning, networking and business. In recent years, it has emerged as the 
leading forum for discovering and discussing the sustainable and creative 
solutions that are disrupting existing models and revolutionising healthcare 
for future generations.

Attendees range from procurement experts to biomed engineers, hospital 
senior managers to dealers and distributors, and clinicians to government 
entities.

Among the highlights in 2023 are the Innov8 Talks. Featuring innovative 
startups from across the world, the insightful sessions will showcase what 
entrepreneurs are doing in the realm of sustainability. Under this overarching 
theme, there will be three different focus days: FemTech, the UN’s 
Sustainable Development Goals and Wellbeing.

Another major draw is the Future Health Summit, an exclusive, fully 
immersive event for senior government officials and healthcare CEOs.

Arab Health 30 stycznia – 2 lutego 2023 r.



JGT Dubai to trzydniowe wydarzenie pozyskiwania B2B dla osób z 
branży jubilerskiej, kamieni szlachetnych i powiązanych dziedzin
technologii.

Wydarzenie łączy światowych wystawców z kupcami branżowymi z 
kluczowych światowych rynków jubilerskich. Prezentuje najnowsze
technologie i innowacje oraz jest miejscem spotkań najwybitniejszych
graczy, influencerów i ekspertów, a także nowej generacji
projektantów, marek i przełomowych talentów.

Szeroka gama wystawców JGT Dubai obejmuje sprzedawców kamieni
szlachetnych, producentów biżuterii oraz dostawców rozwiązań
technologicznych i usługowych, którzy zaprezentują swoje najnowsze
oferty. 

W sekcji couture pokazu honorowe miejsce zajmuje unikatowa, jedyna
w swoim rodzaju biżuteria oraz najwyższej jakości kamienie jubilerskie. 
Wśród wystawców są znane na całym świecie domy, atelier i marki.

Tymczasem odwiedzający i kupujący z całego świata to zarówno
hurtownicy, jak i detaliści, producenci, projektanci i prywatni dealerzy. 
Odwiedzający mogą zapisać się do programu Targeted Buyers, który
trwa przez cały czas trwania targów, a także na Dubai Diamond 
Conference DMCC i Informa Market’s Jewellery World Awards Dubai.

JGT Dubai 12-14 lutego 2023 r.



Breakbulk Middle East łączy profesjonalistów zajmujących się
ładunkami projektowymi i drobnicowymi.

Z udziałem ministerstw, prywatnych firm naftowych i gazowych oraz
czołowych światowych EPC, dwudniowe wydarzenie jest uznaną w 
branży platformą do pozyskiwania i zamykania nowych biznesów w 
regionie.

Breakbulk Middle East to miejsce, w którym zaczynają się relacje i
zawierane są nowe partnerstwa, a dzięki obecności tysięcy
profesjonalistów z branży i kluczowych decydentów jest to idealne
miejsce na spotkanie właścicieli projektów, producentów
przemysłowych i globalnych spedytorów projektów.

Jest to zatem pozycja obowiązkowa dla wszystkich osób
zaangażowanych w opracowywanie, projektowanie i realizację
projektów w regionie, zwłaszcza w sektorze naftowo-gazowym, 
energetycznym, chemicznym i infrastrukturalnym.

Wydarzeniu towarzyszy również dwudniowa konferencja. Jest to bogate
w analizę biznesową potrzebną do identyfikacji obszarów i rodzajów
projektów o największym potencjale oraz do zrozumienia, jakie
dostosowania są wymagane, aby być konkurencyjnym w procesie
przetargowym.

Breakbulk Middle East 13-14 lutego 2023



Największe wydarzenie pozyskiwania żywności i napojów na świecie.

Gulfood podkreśla status Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako lidera
zmian sektorowych i wiodącej roli w rozwiązywaniu problemów globalnych. 
Napędzając kreatywność i zmiany, w lutym 2023 r. 28. edycja Gulfood
będzie nadal jednoczyć społeczności żywności i napojów na całym świecie i
działać jako odskocznia trendów w branży i globalna potęga
zaopatrzeniowa.

Ponad 4000 firm z ponad 120 krajów, liderzy branży i najlepsi szefowie
kuchni na świecie wytyczą drogę naprzód i zainspirują transformację całej
branży dla dobra całego ekosystemu.

Top Table zgromadzi społeczność kulinarną razem z gwiazdorskim składem
szefów kuchni o międzynarodowej renomie. Co więcej, zawsze wciągające
rozmowy szefów kuchni zapewnią głębszy wgląd w intymne rozmowy z 
ikonami kulinarnymi.

Ambitni młodzi szefowie kuchni, którzy chcą przewodzić regionalnej branży
F&B w ciągu najbliższych 20 lat, znajdą miejsce do zaprezentowania swoich
umiejętności na YouthX, w którym młodzi i obiecujący szefowie kuchni z 
wiodących hoteli i restauracji spotkają się w konkursie kulinarnym jak żaden
inny i zostaną nagrodzeni za wkład w rosnący wpływ regionu na światową
scenę gastronomiczną. Współpracując z Międzynarodowym Centrum Sztuki
Kulinarnej, konkurencja jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a stawka
wyższa.

Uzyskaj przewagę w tematach i trendach, które mają znaczenie w Gulfood
Inspire. Scena jest przygotowana do wpływowych rozmów w świecie F&B. 
Uzyskaj dostęp do zaawansowanej platformy, aby uczyć się, debatować, 
tworzyć sieci i porównywać najnowsze technologie.

Gulfood 20-24 lutego 2023



IDEX to jedyna międzynarodowa wystawa i konferencja obronna w 
regionie MENA prezentująca najnowsze technologie w lądowych, 
morskich i powietrznych sektorach obrony. Jest to wyjątkowa platforma
do nawiązywania i wzmacniania relacji z departamentami rządowymi, 
przedsiębiorstwami i siłami zbrojnymi w całym regionie.

NAVDEX odbywa się równolegle z IDEX, Międzynarodową Wystawą i
Konferencją Obronną i obejmuje specjalnie zbudowaną halę
wystawową, przystań ADNEC do zwiedzania okrętów wojennych, 
ponton dla małych jednostek, codzienne pokazy wody i ekspozycję na
świeżym powietrzu. Zapewnia dedykowaną i ukierunkowaną platformę
dla międzynarodowych firm zajmujących się obroną morską i
bezpieczeństwem morskim, aby zaprezentować swoje technologie i
usługi międzynarodowej publiczności.

International Defence Exhibition and Conference (IDEX 2023 20-24 lutego 2023)

Naval Defence Exhibition and Conference - NAVDEX 2023

Abu Dhabi National Exhibition Centre - ADNEC, Abu Dhabi



Dubai Derma to największe naukowe spotkanie poświęcone
pielęgnacji skóry na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i
na subkontynencie indyjskim. Ta ważna platforma branżowa
dostarcza najnowszych informacji naukowych i innowacji w 
dziedzinie dermatologii, pielęgnacji skóry i laserów.

W 2023 r. 22. edycja wydarzenia zgromadzi tysiące
specjalistów i praktyków pielęgnacji skóry, liderów branży, 
światowej klasy prelegentów, chirurgów, gości branżowych i
kluczowych decydentów z regionu i całego świata.

Oprócz doskonałych możliwości edukacyjnych i
networkingowych, specjalistyczna wystawa organizowana w 
połączeniu z konferencją stanowi forum dla podmiotów
gospodarczych do prezentacji i promocji
najnowocześniejszych produktów i sprzętu do pielęgnacji
skóry.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Panarabską
Ligą Dermatologiczną, Arabską Akademią Dermatologii i
Estetyki (AADA) oraz GCC League of Dermatologists.

Dubai Derma 1-3 marca 2023 r.



Aircraft Interiors Middle East (AIME) to największe wydarzenie wnętrz kabin w 
regionie MENA. Zlokalizowany wspólnie z MRO Middle East, wiodącym w regionie
miejscem docelowym dla komercyjnego rynku wtórnego lotnictwa, AIME ma 
dostarczyć swoją najbardziej ekscytującą edycję.

Dwudniowe wydarzenie, obejmujące światowej klasy produkty, nowe technologie i
ulepszone możliwości nawiązywania kontaktów, obejmuje szereg bezpłatnych sesji
konferencyjnych. Obejmują one szereg tematów branżowych, w tym nowe
koncepcje kabin, technologię bezdotykową, rozrywkę podczas lotu, łączność i
zrównoważony rozwój.

Edycja 2023 to idealna platforma do zaprezentowania najnowocześniejszych
rozwiązań od szerokiej gamy dostawców zarówno dla rynków wnętrz samolotów, 
jak i MRO. W szczególności ta 13. edycja skupi się na doświadczeniu pasażerów, a 
wystawcy zaprezentują swoje najnowsze produkty.

Uczestnicy mogą również uczestniczyć w dyskusjach panelowych, debatach i
wywiadach, aby poznać opinie branżowe i odkryć nowe innowacje w świecie kabin
samolotów.

Istnieją również specjalne pakiety dla niektórych typów uczestników, w tym
Oficjalny Program Linii Lotniczych dla linii lotniczych oraz Program Hosted Buyer, 
który obejmuje zakwaterowanie, dostęp do poczekalni Airline Buyers oraz

wcześniej ustalone indywidualne spotkania z dostawcami.

Aircraft Interiors Middle East (AIME) 1-2 marca 2023



Dubai International Boat Show
1-5 marca 2023 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są kluczowym graczem w napędzaniu inwestycji
offshore w regionie; z ponad 27 000 firm morskich działających w kraju, 
sektor morski wnosi ponad 90 miliardów AED rocznie do gospodarki
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.*

Pięciodniowe wydarzenie wystawiennicze i targowe zapewnia najlepsze forum 
biznesu żeglarskiego dla producentów i dostawców, aby spotkać się z elitą
żeglarską w regionie pełnym niezrównanych możliwości.



Targi związane ze szkolnictwem, edukacją I karierą.

The School and Nursery Show 4-5 marca 2023 



Dubai International Wood & Wood Machinery Show stanowi idealną
platformę dla dostawców branżowych, producentów oraz specjalistów
od maszyn i narzędzi do zaprezentowania swoich produktów, 
technologii, scenariuszy produkcji i wielkogabarytowych maszyn.

Wydarzenie, które jest najważniejszym miejscem dla specjalistów z 
branży, jest jedynym w regionie dedykowanym miejscem spotkań
business-to-business dla przemysłu drzewnego i maszyn do obróbki
drewna.

Na tle rozwijającego się rynku budowlanego i meblarskiego na Bliskim
Wschodzie w ostatnich latach wprowadzono nowe funkcje, mające na
celu usprawnienie nawiązywania kontaktów i dzielenia się wiedzą
podczas wydarzenia.

Należą do nich Innovations & Excellence Awards, które powrócą po 
udanej inauguracyjnej edycji w zeszłym roku, oraz B2B Matchmaking 
Programme, platforma dla wystawców do planowania spotkań z 
kwalifikowanymi, wstępnie zarejestrowanymi uczestnikami.

WoodShow Talk powróci również w 2023 roku. Tutaj znakomici goście i
eksperci przedstawią szereg tematów związanych z branżą, w tym
konsekwentne prezentowanie najważniejszych wiadomości.

Dubai International Wood & Wood Machinery Show 7-9 marca 2023



Middle East Energy gromadzi kupujących i sprzedających z całego świata, aby zapoznać
się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie produktów i rozwiązań energetycznych. 
Wcześniej znane jako Middle East Electricity, wydarzenie pomaga kształtować
alternatywne rozwiązania energetyczne, które będą wspierać bardziej wydajne systemy
zasilania w przyszłości.

W 2022 roku firma Middle East Energy pośredniczyła w transakcjach biznesowych o 
wartości ponad 705 mln USD. To sprawia, że   show jest wydarzeniem, na które można się
udać, aby połączyć rozwiązania w zakresie dostarczania czystszej energii.

Edycja 2023 obejmie strategiczne konferencje wysokiego szczebla i pięć obszarów
tematycznych. Skupią się one na najnowszych technologiach i produktach, które
odpowiadają na wyzwania związane z transformacją energetyczną i mają na celu
zapoczątkowanie zróżnicowanej, cyfrowej i zrównoważonej przyszłości. Obejmują one 
generatory rezerwowe i zasilanie krytyczne; transmisja i dystrybucja; zużycie energii i
zarządzanie nią; inteligentne rozwiązania; oraz odnawialne źródła energii i czysta energia.

Wydarzenie obejmuje również Global Energy & Utilities Forum, trzydniowe wciągające
doświadczenie dostępne zarówno online, jak i osobiście. Dzięki temu uczestnicy mogą
zaangażować się w strategiczny dialog z liderami energetycznymi i zbadać krytyczne
kwestie, kluczowe zmiany, możliwości inwestycyjne i rosnące trendy kształtujące nowy
ekosystem energetyczny.

Middle East Energy 7-9 marca 2023



Główne wydarzenie Dubai Art Season, World Art Dubai (WAD), powraca z dziewiątą edycją
w dniach 9-12 marca 2023 r. w Dubai World Trade Centre. WAD jest skierowany do 
kolekcjonerów sztuki, projektantów wnętrz, artystów i entuzjastów sztuki poszukujących
różnorodnych i oryginalnych dzieł sztuki. Czterodniowe wydarzenie łączy obrazy, grafiki, 
rzeźby i fotografie, graffiti, NFT, sztukę do noszenia i nie tylko.

Eklektyczne kolekcje z wielu galerii sztuki i solowych artystów, zarówno lokalnych, jak i
międzynarodowych, zgromadzą się pod jednym dachem w miesiącu, w którym
zainteresowanie sceną artystyczną emiratu gwałtownie rośnie. Popularne targi sztuki
będą również zachęcać do inspiracji i dyskusji poprzez dynamiczny harmonogram
wyselekcjonowanych rozmów artystycznych, warsztatów i występów artystycznych na żywo, 
które bawią i edukują gości w każdym wieku.

W 2023 roku powracają nagrody WAD, które nagradzają największe talenty spośród
uczestniczących galerii i artystów. Zwycięzcy są wybierani na podstawie ich wkładu w 
World Art Dubai w pięciu kategoriach: WAD Emerging Artist; Nagroda Artysty Solo WAD; 
Nagroda Galerii WAD; Nagroda WAD za wybitną sztukę i nagrodę WAD NFT. Kolejnym
obowiązkowym punktem programu jest powtórka Urban Art DXB, gdzie kolorowa kultura
uliczna jest celebrowana poprzez sztukę, modę, muzykę i taniec.

World Art Dubai 9-12 marca 2023



Asia Pacific Leather Fair (APLF) to wiodące na świecie targi skórzane. Wydarzenie, które
wcześniej odbywało się w Hongkongu, w 2022 roku przeniosło się do Dubaju i powraca w 
2023 roku.

Uznana przez branżę garbarską za najważniejszą wystawę skór na świecie, APLF oferuje
profesjonalną platformę, na której dostawcy mogą spotkać tysiące międzynarodowych
nabywców. Targi obejmują potrzeby rynku obuwniczego, galanterii skórzanej, odzieży, 
tapicerki i wyposażenia wnętrz – od surowców i gotowych skór po środki chemiczne i
maszyny do garbowania.

Służy jako ważny rynek, skupiający najlepsze garbarnie, dostawców, projektantów i
kupców z całego świata.

Wydarzenie jest również miejscem, w którym omawiane i przedstawiane są ceny skóry, 
trendy i innowacje: każdy, kto chce wziąć udział w tych kluczowych rozmowach, powinien
wziąć w nim udział.

APLF będzie również zawierał materiały +. Ta funkcja zaspokaja rosnące zapotrzebowanie
na innowacje w zakresie zaawansowanych i zrównoważonych materiałów i komponentów
na rynkach wyrobów skórzanych i odzieży sportowej.

Asia Pacific Leather Fair (APLF) 13-15 marca 2023



Założona w 2004 r. DIHAD łączy dostawców pomocy i wsparcia z sektorem korporacyjnym
i rządowym.

Jej cel jest prosty: tworzenie i wspieranie znaczących synergii, które wspierają
potrzebujących na całym świecie oraz budowanie mostów między globalnymi
społecznościami zajmującymi się pomocą humanitarną i rozwojem.

DIHAD skupia zatem kluczowych decydentów z wiodących organizacji pozarządowych, 
agencji ONZ, organizacji charytatywnych i organów rządowych, a także dostawców
pomocy, edukacji i budownictwa z sektora prywatnego. Uczestnicy wspólnie odpowiadają
na potrzeby ludzi i krajów dotkniętych kryzysami, katastrofami i klęskami żywiołowymi.

Teraz, w swojej 19. edycji, DIHAD 2023 skupi się na temacie „Energia i pomoc: 
wykorzystanie dostępnych zasobów”. Ten program skupi się na sposobie, w jaki wiele
źródeł energii ma coraz bardziej ograniczoną produkcję, podczas gdy inne mogą stać się
niedostępne w miarę wzrostu popytu.

Ten kryzys energetyczny ma poważne implikacje dla ludności potrzebującej pomocy
humanitarnej. A ponieważ nadal gryzie, celem jest, aby konferencja DIHAD umożliwiła
światu analizę kluczowych kwestii, odpowiednie planowanie i lepsze przygotowanie.

Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition (DIHAD) 13-15 marca 2023



Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Zarządzania Kryzysowego i Katastrof (IECM) 
skupia światową społeczność w sytuacjach kryzysowych, zarządzania katastrofami oraz
poszukiwań i ratownictwa.

Stanowi niezbędną platformę do zaprezentowania najnowszego sprzętu, technologii i
usług sektora i jest współlokowany z konferencją i wystawą Międzynarodowej Pomocy
Humanitarnej i Rozwoju (DIHAD) w Dubaju.

14. edycja wydarzenia gromadzi kluczowych decydentów z rządów, organizacji reagowania
kryzysowego i agencji pomocowych. Przyciąga również delegatów z zespołów
poszukiwawczo-ratowniczych, organizacji pozarządowych, mediów i sektora prywatnego.

Wystawa – która obejmuje różnorodną gamę produktów, rozwiązań i innowacji do 
zastosowania w sytuacjach awaryjnych – umożliwia uczestnikom wymianę pomysłów z 
ekspertami branżowymi oraz bezpośredni kontakt z nowymi dostawcami i nabywcami.

Konferencja – pod hasłem sytuacji kryzysowych i katastrof – zawiera prezentacje oparte
na koncepcji „Story, Outcome, Solutions”. Sesje obejmują 15 15-minutowych przemówień
i obejmują kluczowe tematy, takie jak kontrola tłumu, cyklony, susze, eksplozje, powodzie
i pandemie.

The International Emergency and Catastrophe Management Conference and Exhibition 13-15 marca 2023



GISEC to wiodące wydarzenie dla globalnej społeczności zajmującej się
cyberbezpieczeństwem. Jest kluczową siłą napędową strategicznej współpracy i umożliwia
wymianę taktyk i pomysłów związanych z cyberbezpieczeństwem nowej ery.

Wydarzenie gromadzi imponującą publiczność, w tym czołowe międzynarodowe
przedsiębiorstwa zajmujące się cyberbezpieczeństwem, CISO z największych regionalnych
i azjatyckich korporacji, dygnitarzy rządowych i liderów cybernetycznych. Przyciąga także
regionalnych i międzynarodowych innowatorów oraz światowych ekspertów.

GISEC obejmuje pięć głównych ścieżek konferencyjnych. Należą do nich Telecom (43 proc. 
operatorów telekomunikacyjnych padło ofiarą ataków złośliwego oprogramowania
opartych na DNS w 2019 r.); energetyka i usługi komunalne (50 procent cyberataków na
Bliskim Wschodzie dotyczy tego sektora); oraz finanse (główny czynnik napędzający 40-
procentowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo).

Ślady obejmują również opiekę zdrowotną (w 2020 r. ujawniono ponad 28 milionów
dokumentacji medycznej); i rząd (obejmujący takie kwestie, jak prywatność danych
obywateli i ochrona łączności wykorzystywanej w transporcie autonomicznym).

GISEC zawiera również wyzwanie Bug Bounty. W ciągu trzech dni hakerzy i poszukiwacze
cybernetycznych wrażeń będą współpracować ze społecznością ponad 100 globalnych
hakerów, łowców nagród za błędy, specjalistów InfoSec i rządowych użytkowników
końcowych, aby stawić czoła ukrytym wyzwaniom.

Gulf Information Security Expo & Conference (GISEC)
14-16 marca 2023



Wracając do swojej 29. edycji, Dubai Entertainment, Amusement & Leisure Expo (DEAL) 
to jedne z najbardziej szanowanych na świecie targów branży rozrywkowej.

W ostatnich latach był głównym katalizatorem kształtowania i rozwoju dynamicznie
rozwijającego się przemysłu rozrywkowego w regionie MENA. Od prawie trzech dekad
DEAL działa jako platforma do prezentacji najnowszych technologii branżowych, 
obsługując zarówno duże, jak i małe marki.

Bogate w możliwości najpopularniejsze kategorie DEAL obejmują przejażdżki rozrywkowe, 
rozrywkę, gry i urządzenia, prezenty i pamiątki, muzea i galerie, a także tematyczne sklepy
i rozrywkę.

Ten gigantyczny rynek jest idealny dla wszystkich klientów i uczestników. Jest skierowany
do operatorów parków rozrywki, centrów handlowych, kin, teatrów i turystyki, a także
deweloperów, architektów, wykonawców i konsultantów.

Oprócz obszernej prezentacji produktów, DEAL organizuje również bogaty program 
konferencji i seminariów. Umożliwiają one delegatom bycie na bieżąco z najnowszymi
trendami w branży i zapewniają narzędzia do podejmowania świadomych decyzji
biznesowych.

Dubai Entertainment, Amusement And Leisure Expo (DEAL) 14-16 marca 2023



Rozpoczęte w 1993 roku Międzynarodowe Targi Koni w Dubaju (DIHF) są ważnym
wydarzeniem dla branży jeździeckiej na Bliskim Wschodzie.

DIHF łączy szeroką gamę dostawców sprzętu jeździeckiego z miłośnikami koni, 
właścicielami, hodowcami, stajniami i klubami. Dostawcy obejmują specjalistów od 
sprzętu, lekarzy weterynarii i ekspertów od pasz – wszyscy służą potrzebom jeźdźców
zawodowych i rekreacyjnych.

W związku z tym wydarzenie to jest najbardziej lukratywną platformą handlową w regionie
dla wartego wiele miliardów dolarów przemysłu koniowatego. Impreza to jednak nie tylko
biznes. Jest to również spektakl, zaprojektowany z myślą o miłośnikach koni w każdym
wieku, z atrakcjami, takimi jak jazda sztuczna, wioska dziedzictwa i galerie sztuki.

Odbywające się obok DIHF Międzynarodowe Mistrzostwa Koni Arabskich w Dubaju 2023 
prezentują majestatyczne konie arabskie warte około 1–2 mln USD. Pokazując piękno, 
zwinność i dziedzictwo tych wspaniałych stworzeń, wydarzenie oferuje pulę nagród w 
wysokości 4 milionów dolarów.

Dubai International Horse Fair 17-19 marca 2023



Annual Investment Meeting AIM Global 
Abu Dhabi 2023 – 8-9 maja 2023
Annual Investment Meeting (AIM) to inicjatywa Fundacji AIM, niezależnej organizacji

międzynarodowej, w pełni zaangażowanej we wzmacnianie światowej gospodarki poprzez
wspieranie skutecznych strategii promocyjnych i stwarzanie możliwości produktywności i
ekspansji gospodarczej. Fundacja zajmuje się również obsługą i zarządzaniem AIM Global 
Investment Network i jej 15 stowarzyszonymi grupami biznesowymi, w tym nadzorowaniem
globalnych i regionalnych oddziałów Annual Investment Meeting.

Od samego początku Doroczne Spotkanie Inwestycyjne stało się wiodącą platformą inwestycyjną
na Bliskim Wschodzie, której celem jest zainicjowanie pozytywnej transformacji poprzez
tworzenie możliwości inwestycyjnych, podtrzymywanie solidarności i rozwijanie stosunków
gospodarczych między narodami, a także rozwiązywanie problemów globalnych, które uczynią
głęboki wpływ na wzrost gospodarczy.

Każda edycja dorocznego spotkania inwestycyjnego jest odpowiednim wydarzeniem, aby zająć się
podstawowymi wyzwaniami, przed którymi stoją narody na drodze do osiągnięcia rozwoju, 
oraz omówić trendy i strategie inwestycyjne, które można wykorzystać, aby zmaksymalizować
potencjał każdej firmy, kraju i Region do konsekwentnej dywersyfikacji gospodarki paliwowej.



Index – targi wnętrzarskie w Dubaju 23-25 
maja 2023 r.
Przemysł wyposażenia wnętrz na Bliskim Wschodzie kwitnie. 

Wyceniany na 80,6 miliarda dolarów, nie ma drugiego takiego
rynku. Kupujący z całego regionu są spragnieni najnowszych
produktów, projektów i rozwiązań. Czy jesteś gotowy spełnić ich 
żądanie?

Od ponad 30 lat INDEX pomaga markom z całego świata łączyć się z 
najbardziej aktywnymi nabywcami w regionie, w tym
projektantami wnętrz, architektami, dystrybutorami i detalistami.

W ciągu trzech dni będziesz mieć rzadką okazję do prowadzenia
interesów z tysiącami kupujących pod jednym dachem. Kupujący, 
którzy szukają najnowszych mebli kontraktowych, oświetlenia, 
akcesoriów, podłóg i wielu, wielu innych rzeczy. Błyskawicznie
zwiększ obecność swoich marek na tym kwitnącym rynku, 
wystawiając się na targach INDEX. Zapytaj, aby dowiedzieć się
więcej.



GITEX GLOBAL 
– targi IT w 
Dubaju
16-20 
października
2023 r.

GITEX GLOBAL – najwieksze targi IT I innowacji w regionie. 

Ucz się od międzynarodowych liderów, innowatorów i decydentów, którzy omawiają i
debatują nad nowymi pomysłami, od chmury o znaczeniu krytycznym, internetu
rzeczy i cybertechnologii po przełomy w AI, metaverse, obliczeniach kwantowych, 
programowaniu i zrównoważonym rozwoju.

GITEX GLOBAL wspiera Twój biznes i łączy Cię z najbardziej wpływowymi partnerstwami
publiczno-prywatnymi, gigantami technologicznymi, kreatywnymi start-upami i
przedsiębiorstwami z ponad 170 krajów.

Witamy na największym na świecie wydarzeniu superkonektorów technologii i start-
upów, które robi furorę na całym świecie z Dubaju.



Speciality
Food 
Festival / 
ISM Middle 
East

7-9 
listopada
2023 r.

Witamy na targach Leading Gourmet & Fine Food Expo w regionie MENA
Tętniący życiem globalny rynek i grunt doświadczalny dla wszystkiego, co rzemieślnicze, 

wyśmienite jedzenie i egzotyczne składniki. Specialty Food Festival to miejsce, w 
którym kupujący z branży gastronomicznej, hotelarskiej i handlu detalicznego

oferują wyśmienitą żywność, egzotyczne składniki i rzemieślnicze odkrycia. Program 
gromadzi najlepszych szefów kuchni, restauratorów, hotelarzy, sprzedawców

detalicznych i dostawców usług gastronomicznych z regionu, aby odpowiedzieć na
pilne potrzeby i możliwości branży.

Rozwiń swoją firmę na MENA'S No.1 Sweets & Snacks Event
Skosztuj popularnych, najbardziej fascynujących, najbardziej innowacyjnych i oczywiście

najbardziej generujących sprzedaż produktów dla Twojej firmy na targach ISM 
Middle East, 8-10 listopada 2022 r., Dubai World Trade Centre.

Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą detalicznym, dostawcą żywności, 
dystrybutorem, hurtownikiem, czekoladiarzem czy cukiernikiem, znajdziesz coś, co 

zachwyci podniebienie i zainspiruje Twój biznes.

Nie będziesz chciał przegapić niezrównanych powiązań branżowych ISM ME z 
prawdziwymi graczami branży słodyczy i przekąsek.



Automechanika Dubai

15-17 listopada 2023 r.

Największe międzynarodowe targi branży motoryzacyjnego rynku wtórnego w 
szerszym regionie Bliskiego Wschodu

Automechanika Dubai była świadkiem rekordowej edycji w 2022 roku z 43 103 
gośćmi ze 153 krajów, którzy dołączyli do 1145 wystawców z 53 krajów i
20 oficjalnych pawilonów krajowych.

Wraz z sukcesem edycji 2022, rezerwacje wystawców na 20-lecie edycji
specjalnej Automechanika Dubai, która odbędzie się w dniach 15-17 
listopada 2023 r. w Dubai World Trade Centre, ruszyły pełną parą.

Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej aktualizacji, ponieważ Automechanika 
Dubai powraca w 2023 roku - większy, lepszy i wspanialszy!



Abu Dhabi International Boat Show 
(ADIBS)
16-19 listopada 2023 r.

Abu Dhabi International Boat Show (ADIBS) to globalna okazja, której nie można
przegapić, aby poznać najnowsze innowacje w żeglarstwie, wędkowaniu i
sportach wodnych. Skupiając jedne z najlepszych światowych marek i
specjalistów branżowych, ADIBS jest idealnym pokazem dla firm 
zajmujących się rekreacją morską, aby wystawiać się, dyskutować o 
biznesie i znajdować partnerstwa, które pomogą przyspieszyć rozwój tego
sektora.

The Show to idealne miejsce, w którym miłośnicy żeglarstwa i rodziny mogą się
spotkać, aby cieszyć się atrakcyjnymi atrakcjami, występami na żywo i
żeglować po Abu Zabi.



Beauty World Middle East 30 
października – 1 listopada 2023

26. edycja Beautyworld Middle East – największych w regionie
międzynarodowych targów poświęconych pięknu, włosom, zapachom i
dobremu samopoczuciu – przyniosła trzydniowy sukces w Dubai World 
Trade Centre, gdzie regionalna i międzynarodowa branża kosmetyczna
spotyka się, by odkrywać nowe trendy , technologie i możliwości biznesowe.

Inspirujące i stale ewoluujące treści, takie jak konferencja Next in Beauty i Front 
Row by Nazih Group, pomogły wydarzeniu w 2022 roku osiągnąć
niesamowity wzrost. Na tegorocznych targach Beautyworld Middle East 
zaprezentowano produkty 1430 wystawców – wzrost o 60 procent w 
porównaniu z edycją z 2021 roku.

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, sympatykom i partnerom medialnym
za uczynienie tegorocznej imprezy wielkim sukcesem.

Skontaktuj się z zespołem Beautyworld Middle East, aby uzyskać więcej
informacji na temat udziału w 27. edycji wydarzenia w dniach 30 
października – 1 listopada 2023 r.



Abu Dhabi International Food 
Exhibition (ADIFE 2023) 27 - 29
Nov 2023
Przyspieszenie zmian w przemyśle spożywczym wymaga 

globalnego przywództwa, globalnej perspektywy i 
globalnej współpracy… a ADIFE oferuje idealną 
platformę do kierowania tym krytycznym procesem.

Zalety ADIFE:
1. Program Hosted Buyers
2. Walka o klasyfikację Latte Art
3. Mistrzostwa ZEA Brewers’ Cup
4. Nagrody za innowacyjność ADIFE
5. Rozmowy ADIFE
6. Światowy pokaz smakoszy



BIG5 – targi budowlane w 
Dubaju 4-7 grudnia 2023

Od ponad 42 lat The Big 5 jest wydarzeniem wzorcowym dla firm i
profesjonalistów ze wszystkich sektorów branży budowlanej. 
Synonim innowacji i doskonałości, The Big 5 to potężne narzędzie
wzrostu dla dzisiejszych firm, dające markom możliwość
zaprezentowania się, nawiązania kontaktów i odkrywania pod 
jednym dachem.

W 2022 roku targi gościły 2000 wystawców z 60 krajów i blisko 55 
000 wykwalifikowanych zwiedzających z krajów XX, a wszystkim
przyświecał wspólny cel – budowanie lepszego jutra.

Czy Twoja firma dołączy w najbliższej edycji do największej
społeczności B2B i marketplace'u dla branży budowlanej?


