
SANITARY - TAPS AND FITTINGS
Sanitary appliances and Accessores 
FLOOR AND WALL COVERINGS

and stone.
WOODWORK AND IRONWORK FOR BUILDING
Aluminium work - Plastic work - Woodwork - Wrought iron work, steel 
work  -  and inox work - Ironmongery for building - Glass and mirror 
manufacture - Removable walls and suspended ceilings.
BUILDING CHEMISTRY, PAINTS AND BY-PRODUCTS
Paints and By-Products - Water tightness and Insulating products -  
Adjuvants, mastics, resins.
HEATING, AIR-CONDITIONING PLUMBING
Heating - Air Conditioning - Plumbing, Pipe works - Swimming Pools, 
saunas and others.
ELECTRICITY FOR BUILDING
Lighting products - Electrical devices - Alarms, protection and domotic 
devices.
CEMENT, PLASTER AND BY-PRODUCTS
Cements, plaster, Lime - Prefabricated Concrete Materials. 
RED PRODUCTS
Bricks, Tiles.
QUARRY PRODUCTS
Stone, gravel, sand.
GLASS & MIRROR MANUFACTURE
Glass - mirror.
NEW AREA
Job Exchange and Companies Implementation.
SERVICES
Technical and professional organisations - Publishing companies, 
Technical training centers - Software for the building industry - Banks, 
Insurance companies.

EXHIBITING SECTORS



�ساهمةتنظيم

الجامعة الوطنية للبناء
ا�تحاد التون� للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية

ا ركز التقني  واد البناء
والخزف و البلور 

تظاهرة كل سنت�
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كل سنت�

 كل يوم من العا�ة صباحا إ� السابعة مساءا

 من ا�ثن� 23 إ� ا�حد 29 ماي 2022

ق¡ ا عارض بالكرم

karim.rezigui@fkram.com.tn

(+216) 98 774 710

www.carthage-expobatiment.com.tn

الدورية

ا كان

:

:

النقل واللوجستيك

تنظيم

�ساهمة
الجامعة الوطنية للبناء

ا�تحاد التون� للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية

ا ركز التقني  واد البناء
والخزف و البلور 

ل¨تصال
كريم الرزيقي - مدير التظاهرة �كة معرض تونس الدو»

ق¡ ا عارض بالكرم
ص.ب عدد 1 - 2015 الكرم - تونس

الهاتف                                             - الفاكس
ا وقع

µال·يد ا�لك¶و

 :
 :

 :

(+216) 71 973 111 -  71 976 111 :(+216) 71 971 666
www.¾ram.com.tn

itf.com@¾ram.com.tn

.

.

تخفيضات هامة عÌ مË الخطوط الجوية التونسية عند ا�ستظهار ببطاقة الدعوة

تعريفة مميزة لدى النزل ا عتمدة بتونس الك·ى

معلومات عملية



توفÑ الطاقة Ð قطاع البناء

اÕبتكار والتقنيات الحديثة كأدوات لتحس� الجودة

معايÑ الجودة Ð قطاع اÕنشاء والتشييد 

تحديات التصدير  نتجات وخدمات البناء

التّظاهرات ا نظمة بالتوازي

• 
• 

• 

• 

الندوات والورشات

قطاع البناء أمام تحديات العو ة والحفاظ عÌ الطاقة 

مواضيع محددة

 بيانات دورة 2018
العارضون

م¶ مربع000 20 
مساحة العرض

الدول ا�جنبية ا شاركة
  أ انيا - إيطاليا - فرنسا - تركيا -  إسبانيا

الص� - الجزائر - م¡ -  ا غرب

الزائرون حسب القطاعات 

الزائرون
الزائرون ا هنيون

زائرا مهنيا دوليا
أوروبا 

âا غرب العر
افريقيا

دول الخليج وآسيا

• 
• 
• 
• 

 ا قاولون ا ختصون Ð البناء و التشييد
 ا ؤسسات ا ختصة Ð ا�شغال النهائية للبناء و التشييد

 ا صنعون ا ختصون Ð مواد البناء
ا ختصون Ð التجهيزات الكهربائية

 الباعثون العقاريون
 الوكاÕت العقارية
 مكاتب الدراسات

 ا هندسون ا عæريون
 أصحاب النزل

 ا هندسون ا ختصون Ð جæلية ا دن
 ا ؤسسات ا سؤولة عن تأطÑ و دعم القطاع

350

40 000
زائرا تونسيا 

مؤسسة دولية

مؤسسة تونسية



 قطاعات العرض
 ا واد الصحية و الحنفيات

  كيمياء البناء و الدهن و مشتقاته
 اÕسمنت و الجبس و مشتقاته

الت·يد ،التدفئة و السباكة 

رخام ،جرانيت وحجر مقطوع ومعد للبناء 

البلور و ا رايا

 الكهرباء و التجهيزات الكهربائية  
  نجارة و حدادة و نجارة البëستيك و اÕ نيوم

  تغليف ا�رضيات و الجدران: سÑاميك و خزف
الباعثون العقاريون

الخدمات ا رتبطة بالبناء


