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 يروجان أسلوب الحياة المستدام"  يروجان أسلوب الحياة المستدام" إيبيك دبي"مفاجآت صيف دبي ومعرض 

بالترويج " 2011الملتقى "قامت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها في معرض السفر العربي 

الصديقة وهو أول معرض دولي متخصص لترويج المنتجات والخدمات " إيبيك"لمعرض أسلوب الحياة المستدام 

  . للبيئة في المنطقة ويهدف لتعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

 يونيو في دبي مول وهو يعد جزءًا من 24-22، في الفترة بين "إيبيك"وسيتم تنظيم معرض أسلوب الحياة المستدام، 

ذب المعرض آالف الزّوار والمتسوقين الذين سيختبرون ومن المتوّقع أن يج. 2011احتفاالت مفاجآت صيف دبي 

المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والتي تغطي مجاالت األزياء واإلآسسوارات واألغذية والمشروبات والترفيه 

  .والسفر والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل

لفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه و و يتضمن برنامج معرض إيبيك العديد من ا

تجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية وعروض 

  . أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول

آذلك سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق معدة من منتجات عضوية ، أما رآن إيبيك لألطفال فسيعرض 

  .عددا من الفنون والحرف البيئية وألعابًا تفاعلية

إلى زيارة جناح " 2011الملتقى "ندعو جميع زّوار معرض : وقالت تريسي فاست، مديرة معرض إيبيك دبي

ومعرفة " إيبيك"وذلك للتعّرف أآثر على ميزات معرض ) UAE0842(والترويج التجاري مؤسسة دبي للفعاليات 

المنصة المثالّية للشرآات لعرض منتجاتها " إيبيك"ويمثل معرض . التفاصيل حول آيفّية المشارآة والتعاون

  ." وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء

لوتاه . س. والتي تتمثل بمشروع مشترك بين شرآة س. م.م.بادرة من مجموعة اإلعالم المستدامة شم" إيبيك"ويعد 

  .العالمية والرائدة في مجال تنظيم الفعاليات الخاصة بالبيئة" غلوب"اإلماراتية ومؤسسة 
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  يروجان أسلوب الحياة المستدام » إيبيك دبي«و » صيف دبي«
 

 االتحاد

بالترويج " 2011الملتقى "قامت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها في معرض السفر العربي 
ت الصديقة وهو أول معرض دولي متخصص لترويج المنتجات والخدما" إيبيك"لمعرض أسلوب الحياة المستدام 

  . للبيئة في المنطقة ويهدف لتعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

 يونيو في دبي مول، وهو يعد جزءًا 24-22، في الفترة بين "إيبيك"وسيتم تنظيم معرض أسلوب الحياة المستدام، 
 يجذب المعرض آالف الزّوار والمتسوقين الذين ومن المتوّقع أن. 2011من احتفاالت مفاجآت صيف دبي 

سيختبرون المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والتي تغطي مجاالت األزياء واإلآسسوارات واألغذية والمشروبات 
  . والترفيه والسفر والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل

 ن الفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه وويتضمن برنامج معرض إيبيك العديد م
تجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية وعروض 

آذلك سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق . أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول
  . دا من الفنون والحرف البيئية وألعابًا تفاعليةمعدة من منتجات عضوية ، أما رآن إيبيك لألطفال فسيعرض عد

  
  

إلى زيارة جناح " 2011الملتقى "ندعو جميع زّوار معرض : "وقالت تريسي فاست، مديرة معرض إيبيك دبي
ومعرفة التفاصيل حول " إيبيك"مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري وذلك للتعّرف أآثر على ميزات معرض 

المنصة المثالّية للشرآات لعرض منتجاتها وخدماتها الصديقة للبيئة " إيبيك"ويمثل معرض . التعاونآيفّية المشارآة و
  ." ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء
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 »إيبيك « ترّوج لمعرض » دبي للفعاليات « 

جت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها في معرض سوق السفر العربي، لمعرض أسلوب رّو

، وهو أول معرض دولي متخصص لترويج المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في المنطقة، )إيبيك(الحياة المستدام 

  .زيز أسلوب الحياة المستدام في اإلمارات والمنطقةويهدف إلى تع

، ويعد جزءًا من »دبي مول« يونيو في 24 و22وأفادت في بيان لها بأنه سيتم تنظيم المعرض في الفترة بين 

محاضرات من قادة المجتمع، وأجواء من » إيبيك«ويتضمن برنامج . »2011مفاجآت صيف دبي «احتفاالت 

الترفيه وتجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ، فيما ُتقدم أعمال موسيقية محلية ودولية، 

آما سيقدم عدد من مشاهير الطهاة . »دبي مول«وعروض أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في 

  . فيما يعرض رآن األطفال عددًا من الفنون والحرف البيئية، وألعابًا تفاعليةأطباقًا معدة من منتجات عضوية،
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يروجان ألسلوب الحياة المستدام في معرض السفر العربي" إيبيك دبي"و" مفاجآت صيف دبي"  
 

.ترويج/ معرض السفر / دبي للفعاليات  
 

روجت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري خالل مشارآتها في معرض السفر العربي / وام /  مايو 4دبي في 
أول معرض دولي مخصص لترويج " إيبيك"يًا لمعرض أسلوب الحياة المستدام المنعقد حال" 2011الملتقى "

المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في المنطقة بهدف تعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة اإلمارات العربية 
.المتحدة والمنطقة  

 
شهر الحالي في دبي مول ضمن  من ال24 إلى 22في الفترة من " إيبيك"وينظم معرض أسلوب الحياة المستدام 

" .2011مفاجآت صيف دبي "احتفاالت   
 

ويحوي المعرض منتجات وخدمات صديقة للبيئة تغطي مجاالت األزياء واالآسسوارات واألغذية والمشروبات 
.والترفيه والسفر والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل  

 
 العديد من الفعاليات تشمل محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه وتجارب ويتضمن برنامج معرض إيبيك

.ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ  
 

.و تقدم أعمال موسيقية محلية ودولية وعروض أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول  
 

يعرض عددا من " إيبيك لألطفال"آما يقدم عدد من مشاهير الطهاة أطباقا معدة من منتجات عضوية إضافة إلى رآن 
.البيئية وألعابا تفاعليةالفنون والحرف   

 
إلى زيارة جناح مؤسسة دبي " 2011الملتقى "ودعت تريسي فاست مديرة معرض إيبيك دبي زوار معرض 

" .إيبيك"للفعاليات والترويج التجاري للتعرف أآثر على ميزات   
 

جاتها يعد منصة مثالية للشرآات لعرض منت" إيبيك"وأآدت فاست في تصريح صحفي لها اليوم أن معرض 
.وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء  

 
ع ا و/ر ع/أم وام/ ش ش / وام   



    AMEInfo.com (A)               Www       N/A   05-05-2011          N/A 

 
 

     O2 Press Release:  Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable 
living at ATM 2011 

قامت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها 
بالترويج لمعرض " 2011الملتقى "في معرض السفر العربي 

، وهو أول معرض دولي "إيبيك"أسلوب الحياة المستدام 
متخصص لترويج المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في 

 في دولة المنطقة ويهدف لتعزيز أسلوب الحياة المستدام
 .اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

، في الفترة بين "إيبيك"وسيتم تنظيم معرض أسلوب الحياة المستدام، 
 يونيو في دبي مول وهو يعد جزءًا من احتفاالت مفاجآت صيف 22-24

خدمات ومن المتوّقع أن يجذب المعرض آالف الزّوار والمتسوقين الذين سيختبرون المنتجات وال. 2011دبي 
الصديقة للبيئة والتي تغطي مجاالت األزياء واإلآسسوارات واألغذية والمشروبات والترفيه والسفر والمنزل 

  .والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل
  

 و ويتضمن برنامج معرض إيبيك العديد من الفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه
ر المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية وعروض تجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغي

آذلك سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق . أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول
  .ةمعدة من منتجات عضوية، أما رآن إيبيك لألطفال فسيعرض عددا من الفنون والحرف البيئية وألعابًا تفاعلي

  
إلى زيارة جناح " 2011الملتقى "ندعو جميع زّوار معرض "وقالت تريسي فاست، مديرة معرض إيبيك دبي، 

ومعرفة " إيبيك"وذلك للتعّرف أآثر على ميزات معرض ) UAE2480(مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري 
المثالّية للشرآات لعرض منتجاتها المنصة " إيبيك"ويمثل معرض . التفاصيل حول آيفّية المشارآة والتعاون

  ".وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء
  

لوتاه . س. والتي تتمثل بمشروع مشترك بين شرآة س. م.م.مبادرة من مجموعة اإلعالم المستدامة ش" إيبيك"ويعد 
 .ظيم الفعاليات الخاصة بالبيئةالعالمية والرائدة في مجال تن" غلوب"اإلماراتية ومؤسسة 
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يروجان ألسلوب الحياة المستدام في معرض السفر العربي" إيبيك دبي"و" مفاجآت صيف دبي"  

روجت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري خالل مشارآتها في معرض السفر / وام /  مايو 4دبي في 
أول معرض دولي مخصص " إيبيك"المنعقد حاليًا لمعرض أسلوب الحياة المستدام " 2011الملتقى "العربي 

لترويج المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في المنطقة بهدف تعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة اإلمارات 
 .العربية المتحدة والمنطقة

 من الشهر الحالي في دبي مول ضمن 24 إلى 22في الفترة من " إيبيك"وينظم معرض أسلوب الحياة المستدام 
  " .2011جآت صيف دبي مفا"احتفاالت 

ويحوي المعرض منتجات وخدمات صديقة للبيئة تغطي مجاالت األزياء واالآسسوارات واألغذية والمشروبات 
  .والترفيه والسفر والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل

 المجتمع وأجواء من الترفيه ويتضمن برنامج معرض إيبيك العديد من الفعاليات تشمل محاضرات من قادة
  .وتجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ

  .و تقدم أعمال موسيقية محلية ودولية وعروض أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول

يعرض عددا " إيبيك لألطفال"آما يقدم عدد من مشاهير الطهاة أطباقا معدة من منتجات عضوية إضافة إلى رآن 
  .من الفنون والحرف البيئية وألعابا تفاعلية

إلى زيارة جناح مؤسسة دبي " 2011الملتقى "ودعت تريسي فاست مديرة معرض إيبيك دبي زوار معرض 
  " .إيبيك"تعرف أآثر على ميزات للفعاليات والترويج التجاري لل

يعد منصة مثالية للشرآات لعرض منتجاتها " إيبيك"وأآدت فاست في تصريح صحفي لها اليوم أن معرض 
  .وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء
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قامت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها في 
بالترويج لمعرض أسلوب الحياة " 2011الملتقى "معرض السفر العربي 

وهو أول معرض دولي متخصص لترويج المنتجات " إيبيك"المستدام 
والخدمات الصديقة للبيئة في المنطقة ويهدف لتعزيز أسلوب الحياة 

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقةالمستدام 

، في الفترة بين "إيبيك"وسيتم تنظيم معرض أسلوب الحياة المستدام، 
 يونيو في دبي مول وهو يعد جزءًا من احتفاالت مفاجآت صيف 22-24

ومن المتوّقع أن يجذب المعرض آالف الزّوار والمتسوقين . 2011دبي 
خدمات الصديقة للبيئة والتي تغطي الذين سيختبرون المنتجات وال

مجاالت األزياء واإلآسسوارات واألغذية والمشروبات والترفيه والسفر 
   .والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل

ه و و يتضمن برنامج معرض إيبيك العديد من الفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفي
شاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية وعروض تجارب وم

آذلك سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق . أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول
  .نون والحرف البيئية وألعابًا تفاعليةمعدة من منتجات عضوية ، أما رآن إيبيك لألطفال فسيعرض عددا من الف

إلى زيارة جناح " 2011الملتقى "ندعو جميع زّوار معرض : "وقالت تريسي فاست، مديرة معرض إيبيك دبي
ومعرفة " إيبيك"وذلك للتعّرف أآثر على ميزات معرض ) UAE2480(مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري 

المنصة المثالّية للشرآات لعرض منتجاتها " إيبيك"ويمثل معرض . تعاونالتفاصيل حول آيفّية المشارآة وال
   ."وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء

لوتاه . س. والتي تتمثل بمشروع مشترك بين شرآة س. م.م.مبادرة من مجموعة اإلعالم المستدامة ش" إيبيك"ويعد 
   .العالمية والرائدة في مجال تنظيم الفعاليات الخاصة بالبيئة" لوبغ"اإلماراتية ومؤسسة 
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ي يف دب آت ص ي"و" مفاج ك دب ي    " إيبي تدام ف اة المس لوب الحي ان ألس يروج  

ربي فر الع رض الس  مع
 

ي يف دب آت ص ي"و" مفاج ك دب فر  " إيبي رض الس ي مع تدام ف اة المس لوب الحي ان ألس يروج  
ربي   الع

May 4, 2011 - 07:37 -  

ات  ي للفعالي فر  / دب رض الس رويج/ مع ت .  

ي  ي ف ايو 4دب ر/ وام /  م ارآتها       الل مش اري خ ترويج التج ات وال ي للفعالي ة دب ت مؤسس  وج
ربي  فر الع رض الس ي مع ى " ف ك"المنعقد حاليًا لمعرض أسلوب الحياة المستدام  "2011 الملتق  "إيبي
دف       ة به ي المنطق ة ف ديقة للبيئ دمات الص ات والخ ترويج المنتج ص ل ي مخص رض دول  أول مع

ة اإل     ي دول تدام ف اة المس لوب الحي زيز أس ة تع دة والمنطق ة المتح ارات العربي   .م

تدام      اة المس لوب الحي رض أس م مع ك"وينظ ن   " إيبي ترة م ي الف ى 22ف الي  24 إل هر الح ن الش   م
االت      من احتف ول ض ي م ي دب ي "ف يف دب آت ص 2011مفاج " .  

وارات  اء واالآسس االت األزي ي مج ة تغط ديقة للبيئ دمات ص ات وخ رض منتج وي المع  ويح
روبات و  ة والمش ال   واألغذي ال واألعم حة والجم دائق والص نزل والح فر والم ه والس  الترفي

ل ا والنق   .والتكنولوجي

ع            ادة المجتم ن ق رات م مل محاض ات تش ن الفعالي د م ك العدي رض إيبي امج مع من برن  ويتض
اخ    ير المن ة تغ ي مواجه ري ف داع البش اهد لإلب ارب ومش ه وتج ن الترفي واء م   .وأج

روض         ات ع ى منص ة عل ديقة للبيئ اء ص روض أزي ة وع ة ودولي يقية محلي ال موس دم أعم  و تق
ول ي م ي دب اء ف   .األزي

ن           ى رآ افة إل وية إض ات عض ن منتج دة م ا مع اة أطباق اهير الطه ن مش دد م دم ع ا يق ك"آم إيبي  
ال ة  " لألطف ا تفاعلي ة وألعاب رف البيئي ون والح ن الفن ددا م رض ع يع .  

دير   ت م ي فاس ت تريس ودع رض     ي زوار مع ك دب رض إيبي ى "ة مع ارة " 2011الملتق ى زي إل  
يزات   ى م ثر عل رف أآ اري للتع ترويج التج ات وال ي للفعالي ة دب اح مؤسس ك"جن إيبي " .  



رض      وم أن مع ا الي حفي له ريح ص ي تص ت ف دت فاس ك "وأآ ة" إيبي ة مثالي د منص يع  
ترويج   زيز ال ة ولتع ديقة للبيئ دماتها الص ا وخ رض منتجاته رآات لع مان  للش اري وض  التج

الء  والء العم
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قامت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن جناحها 
بالترويج لمعرض " 2011الملتقى "في معرض السفر العربي 

، وهو أول معرض دولي "إيبيك"أسلوب الحياة المستدام 
متخصص لترويج المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في 

 في دولة المنطقة ويهدف لتعزيز أسلوب الحياة المستدام
 .اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

، في الفترة بين "إيبيك"وسيتم تنظيم معرض أسلوب الحياة المستدام، 
 يونيو في دبي مول وهو يعد جزءًا من احتفاالت مفاجآت صيف 22-24

خدمات ومن المتوّقع أن يجذب المعرض آالف الزّوار والمتسوقين الذين سيختبرون المنتجات وال. 2011دبي 
الصديقة للبيئة والتي تغطي مجاالت األزياء واإلآسسوارات واألغذية والمشروبات والترفيه والسفر والمنزل 

  .والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل
  

 و ويتضمن برنامج معرض إيبيك العديد من الفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه
ر المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية وعروض تجارب ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغي

آذلك سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق . أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول
  .ةمعدة من منتجات عضوية، أما رآن إيبيك لألطفال فسيعرض عددا من الفنون والحرف البيئية وألعابًا تفاعلي

  
إلى زيارة جناح " 2011الملتقى "ندعو جميع زّوار معرض "وقالت تريسي فاست، مديرة معرض إيبيك دبي، 

ومعرفة " إيبيك"وذلك للتعّرف أآثر على ميزات معرض ) UAE2480(مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري 
المثالّية للشرآات لعرض منتجاتها المنصة " إيبيك"ويمثل معرض . التفاصيل حول آيفّية المشارآة والتعاون

  ".وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء
  

لوتاه . س. والتي تتمثل بمشروع مشترك بين شرآة س. م.م.مبادرة من مجموعة اإلعالم المستدامة ش" إيبيك"ويعد 
 .ظيم الفعاليات الخاصة بالبيئةالعالمية والرائدة في مجال تن" غلوب"اإلماراتية ومؤسسة 
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يروجان ألسلوب الحياة المستدام في معرض السفر العربي" إيبيك دبي"و" مفاجآت صيف دبي"  

 
.ترويج/ معرض السفر / دبي للفعاليات  

 
روجت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري خالل مشارآتها في معرض السفر العربي / وام /  مايو 4دبي في 

أول معرض دولي مخصص لترويج " إيبيك"ًا لمعرض أسلوب الحياة المستدام المنعقد حالي" 2011الملتقى "
المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في المنطقة بهدف تعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة اإلمارات العربية 

.المتحدة والمنطقة  
 

هر الحالي في دبي مول ضمن  من الش24 إلى 22في الفترة من " إيبيك"وينظم معرض أسلوب الحياة المستدام 
" .2011مفاجآت صيف دبي "احتفاالت   

 
ويحوي المعرض منتجات وخدمات صديقة للبيئة تغطي مجاالت األزياء واالآسسوارات واألغذية والمشروبات 

.والترفيه والسفر والمنزل والحدائق والصحة والجمال واألعمال والتكنولوجيا والنقل  
 

العديد من الفعاليات تشمل محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه وتجارب ويتضمن برنامج معرض إيبيك 
.ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ  

 
.و تقدم أعمال موسيقية محلية ودولية وعروض أزياء صديقة للبيئة على منصات عروض األزياء في دبي مول  

 
يعرض عددا من " إيبيك لألطفال"آما يقدم عدد من مشاهير الطهاة أطباقا معدة من منتجات عضوية إضافة إلى رآن 

.البيئية وألعابا تفاعليةالفنون والحرف   
 

إلى زيارة جناح مؤسسة دبي " 2011الملتقى "ودعت تريسي فاست مديرة معرض إيبيك دبي زوار معرض 
" .إيبيك"للفعاليات والترويج التجاري للتعرف أآثر على ميزات   

 
جاتها يعد منصة مثالية للشرآات لعرض منت" إيبيك"وأآدت فاست في تصريح صحفي لها اليوم أن معرض 

.وخدماتها الصديقة للبيئة ولتعزيز الترويج التجاري وضمان والء العمالء  
 

ع ا و/ر ع/أم وام/ ش ش / وام   
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د  عاف احم الء اس ي   ع ايو،  4 – دب 2011م ت :  قام
من     اري ض ترويج التج ات وال ي للفعالي ة دب  مؤسس

ربي     فر الع رض الس ي مع ا ف ى"جناحه الملتق  
تدام     "2011 اة المس لوب الحي رض أس الترويج لمع  ب

" ك ترويج  " إيبي ص ل ي متخص رض دول و أول مع وه  
ق ي المنط ة ف ديقة للبيئ دمات الص ات والخ  ةالمنتج

ة   ي دول تدام ف اة المس لوب الحي زيز أس دف لتع  ويه
ة   دة والمنطق ة المتح ارات العربي يتم  .اإلم  وس

تدام    اة المس لوب الحي رض أس م مع ك" ،تنظي  ،"إيبي
ن  ترة بي ي الف يونيو في دبي مول وهو يعد جزءًا من احتفاالت مفاجآت صيف  24-22 ف

ي ذين ومن المتوّقع أن يجذب المعرض آالف الزّوار و .2011 دب وقين ال  المتس
االت     ي مج تي تغط ة وال ديقة للبيئ دمات الص ات والخ يختبرون المنتج  س
م       فر وال ه والس روبات والترفي ة والمش وارات واألغذي اء واإلآسس زلاألزي  ن

ل      ا والنق ال والتكنولوجي ال واألعم حة والجم دائق والص و يتضمن برنامج معرض  .والح
إيبيك العديد من الفعاليات التي تتضمن محاضرات من قادة المجتمع وأجواء من الترفيه و تجارب 

ومشاهد لإلبداع البشري في مواجهة تغير المناخ فيما ُتقدم األعمال الموسيقية المحلية والدولية 
ول          و ي م ي دب اء ف روض األزي ات ع ى منص ة عل ديقة للبيئ اء ص روض أزي آذلك  .ع

سيقوم عدد من مشاهير الطهاة بتقديم أطباق معدة من منتجات عضوية ، أما رآن إيبيك لألطفال 
 فسيعرض عددا من الفنون والحرف البيئية وألعابًا تفاعلية
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" ي يف دب آت ص ي"و" مفاج ك دب ي    "  إيبي تدام ف اة المس لوب الحي ان ألس يروج  

ربي فر الع رض الس  مع
 

ات  ي للفعالي فر  / دب رض الس رويج/ مع ت  
 

ي ي ف ايو 4 دب اري    / وام / م ترويج التج ات وال ي للفعالي ة دب ت مؤسس  روج
ربي      فر الع رض الس ي مع ارآتها ف الل مش ى" خ  المنعقد حاليًا "2011 الملتق

تدام  اة المس لوب الحي رض أس ك" لمع ترويج    "إيبي ص ل ي مخص رض دول  أول مع
لوب       زيز أس دف تع ة به ي المنطق ة ف ديقة للبيئ دمات الص ات والخ  المنتج

تدام  اة المس  ... الحي
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ي  ي ف ايو 4 دب الل        / وام / م اري خ ترويج التج ات وال ي للفعالي ة دب ت مؤسس  روج
ربي     فر الع رض الس ي مع ارآتها ف ى" مش المنعقد حاليًا لمعرض أسلوب  "2011 الملتق
تدام  اة المس ك" الحي دمات    "إيبي ات والخ ترويج المنتج ص ل ي مخص رض دول  أول مع
زيز    دف تع ة به ي المنطق ة ف ديقة للبيئ ة  الص ي دول تدام ف اة المس لوب الحي  أس

ة    دة والمنطق ة المتح ارات العربي  .اإلم
</br>  تدام اة المس لوب الحي رض أس م مع ك" وينظ ن    "إيبي ترة م ي الف ى 22 ف  إل
االت 24 من احتف ول ض ي م ي دب الي ف هر الح ن الش ي" م يف دب آت ص  "2011 مفاج
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EPIC Sustainable Living Expo, the Middle 
East's first consumer show designed to 
promote eco-friendly products and 
services, and Dubai Events and 
Promotions Establishment (DEPE) are 
joining forces at Arabian Travel Market 
2011 to promote eco-wise consumer 
behaviour and sustainable living in the 
UAE.  

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 
take place June 22-24 at The Dubai Mall, as 

part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together thousands of 
savvy shoppers to experience eco-friendly products and services covering 
different categories, including Fashion & Accessories, Food & Beverage, Leisure 
& Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & Technology, 
Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is packed with 
activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC 
Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC Kids.  
 
"We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 
more about EPIC Dubai and how they can partner with us," said Tracy Fast, 
EPIC Dubai Show Manager. "The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 
platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 
initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 
educated, and receptive audience." 
 
EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 
between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s 

first consumer show designed to promote eco-

friendly products and services, and Dubai Events 

and Promotions Establishment (DEPE) are 

joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and 

sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 

take place June 22-24 at The Dubai Mall, as part of the Dubai Summer Surprises 

festivities. It will bring together thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly 

products and services covering different categories, including Fashion & Accessories, 

Food & Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is packed 

with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC 

Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn more 

about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, EPIC Dubai Show 

Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal platform for companies to 

exhibit their sustainable products, services and initiatives and build brand awareness 

and loyalty among a highly affluent, educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture between 

S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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Dubai Events and Promotions 
Establishment(DEPE 
The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 
take place June 22-24 at The Dubai Mall, as 
part of the Dubai Summer Surprises festivities. 
It will bring together thousands of savvy 
shoppers to experience eco-friendly products 
and services covering different categories, 
including Fashion & Accessories, Food & 
Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, 

Health & Beauty, Business & Technology, Transportation, and Government. The 
EPIC Expo programme is packed with activities for the entire family and will 
feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC 
Live Cooking and EPIC Kids.  

DEPEstand UAE2480 to learn more about EPIC Dubai and how they can partner 
with us," said Tracy Fast, EPIC Dubai Show Manager. "The EPIC Sustainable 
Living Expo is the ideal platform for companies to exhibit their sustainable 
products, services and initiatives and build brand awareness and loyalty among a 
highly affluent, educated, and receptive audience." 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 
between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s 

first consumer show designed to promote eco-

friendly products and services, and Dubai Events 

and Promotions Establishment (DEPE) are 

joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and 

sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 

take place June 22-24 at The Dubai Mall, as part of the Dubai Summer Surprises 

festivities. It will bring together thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly 

products and services covering different categories, including Fashion & Accessories, 

Food & Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is packed 

with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC 

Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn more 

about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, EPIC Dubai Show 

Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal platform for companies to 

exhibit their sustainable products, services and initiatives and build brand awareness 

and loyalty among a highly affluent, educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture between 

S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s 

first consumer show designed to promote eco-

friendly products and services, and Dubai Events 

and Promotions Establishment (DEPE) are 

joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and 

sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 

take place June 22-24 at The Dubai Mall, as part of the Dubai Summer Surprises 

festivities. It will bring together thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly 

products and services covering different categories, including Fashion & Accessories, 

Food & Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is packed 

with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC 

Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn more 

about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, EPIC Dubai Show 

Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal platform for companies to 

exhibit their sustainable products, services and initiatives and build brand awareness 

and loyalty among a highly affluent, educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture between 

S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai 
promote sustainable living at ATM 2011 

ATM - Dubai, May 4, 2011 - EPIC Sustainable 
Living Expo, the Middle East’s first consumer 
show designed to promote eco-friendly 
products and services, and Dubai Events and 
Promotions Establishment (DEPE) are joining 
forces at Arabian Travel Market 2011 to 
promote eco-wise consumer behaviour and 

sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will take place June 22-24 at The Dubai 
Mall, as part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together 
thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly products and services 
covering different categories, including Fashion & Accessories, Food & 
Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 
Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is 
packed with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC 
Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC 
Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 
more about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, 
EPIC Dubai Show Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 
platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 
initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 
educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 
between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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     O2 Press Release: Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable 
living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle 
East's first consumer show designed to 
promote eco-friendly products and 
services, and Dubai Events and 
Promotions Establishment (DEPE) are 
joining forces at Arabian Travel Market 
2011 to promote eco-wise consumer 
behaviour and sustainable living in the 
UAE.  

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will 
take place June 22-24 at The Dubai Mall, as 

part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together thousands of 
savvy shoppers to experience eco-friendly products and services covering 
different categories, including Fashion & Accessories, Food & Beverage, Leisure 
& Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & Technology, 
Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is packed with 
activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC Sights, EPIC 
Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC Kids.  
 
"We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 
more about EPIC Dubai and how they can partner with us," said Tracy Fast, 
EPIC Dubai Show Manager. "The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 
platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 
initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 
educated, and receptive audience." 
 
EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 
between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable living at 

ATM 2011 

04, May, 2011 

ATM - Dubai - EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s first consumer 
show designed to promote eco-friendly products and services, and Dubai Events 
and Promotions Establishment (DEPE), an agency of the Department of 
Economic Development, are joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 
promote eco-wise consumer behaviour and sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will take place June 22-24 at The Dubai 
Mall, as part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together 
thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly products and services 
covering different categories, including Fashion & Accessories, Food & 
Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 
Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is 
packed with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC 
Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC 
Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 
more about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, 
EPIC Dubai Show Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 
platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 
initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 
educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 
between S.S. Lootah and Globe Foundation.   
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     O2 Press Release: Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable 
living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s first consumer show designed 

to promote eco-friendly products and services, and Dubai Events and Promotions 

Establishment (DEPE) are joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will take place June 22-24 at The Dubai 

Mall, as part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together 

thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly products and services 

covering different categories, including Fashion & Accessories, Food & 

Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is 

packed with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC 

Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC 

Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 

more about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, 

EPIC Dubai Show Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 

platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 

initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 

educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 

between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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     O2 Press Release: Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable 
living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s first consumer show designed 

to promote eco-friendly products and services, and Dubai Events and Promotions 

Establishment (DEPE) are joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will take place June 22-24 at The Dubai 

Mall, as part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together 

thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly products and services 

covering different categories, including Fashion & Accessories, Food & 

Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is 

packed with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC 

Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC 

Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 

more about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, 

EPIC Dubai Show Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 

platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 

initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 

educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 

between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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     O2 Press Release: Dubai Summer Surprises and EPIC Dubai promote sustainable 
living at ATM 2011 

EPIC Sustainable Living Expo, the Middle East’s first consumer show designed 

to promote eco-friendly products and services, and Dubai Events and Promotions 

Establishment (DEPE) are joining forces at Arabian Travel Market 2011 to 

promote eco-wise consumer behaviour and sustainable living in the UAE. 

The EPIC Dubai Sustainable Living Expo will take place June 22-24 at The Dubai 

Mall, as part of the Dubai Summer Surprises festivities. It will bring together 

thousands of savvy shoppers to experience eco-friendly products and services 

covering different categories, including Fashion & Accessories, Food & 

Beverage, Leisure & Travel, Home & Garden, Health & Beauty, Business & 

Technology, Transportation, and Government. The EPIC Expo programme is 

packed with activities for the entire family and will feature EPIC Talks, EPIC 

Sights, EPIC Sounds, EPIC Eco-Fashion Shows, EPIC Live Cooking and EPIC 

Kids. 

“We encourage all ATM 2011 visitors to visit the DEPE stand UAE2480 to learn 

more about EPIC Dubai and how they can partner with us,” said Tracy Fast, 

EPIC Dubai Show Manager. “The EPIC Sustainable Living Expo is the ideal 

platform for companies to exhibit their sustainable products, services and 

initiatives and build brand awareness and loyalty among a highly affluent, 

educated, and receptive audience.” 

EPIC Dubai is an initiative by Sustainable Media Group (SMG), a joint venture 

between S.S. Lootah and Globe Foundation.  
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