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سيات،
فضاء االبتاكرات التكنولوجية

في الفالحة والصيد البحري

فضاءات لعرض المستجدات و المجاالت الجديدة
لالستثمار في الفالحة والصيد البحري

لقاءات شراكة بين مستثمرين ورجال أعمال من تونس ونظرائهم األجانب

حصص و ورشات لعرض التقنيات الحديثة للتعريف بآخر المستجدات
لتحسين الجودة واإلنتاج في المنتجات

منتدى دولي يتعلق باالستثمار في الفالحة والصيد البحري
والخدمات والصناعات الغذائية.

صالون سيات تاكمل بين األنشطة الهادفة
• البحث والتنمية والتمويل،

• معدات وتقنيات الفالحة والصيدالبحري ،

• الخدمات المتعلقة بالفالحة والصيد البحري، وعالمات الجودة والرقابة،

• الفالحة البيولوجية الزياتين،

• البستنة والبذور والمشاتل،

• اللف والتغليف والتعبئة والبرودة،

• تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة الزراعة،

• محاضن المؤسسات الفالحية،

• الهيالك المهنية ومؤسسات اإلحاطة والمساندة.

صالون سيات هو مفترق طرق يمكن أن يجمع

بين المنتجين الزراعيين والتجار والمصنعين والموردين والباحثين والمبتكرين
والمبدعين الشبان.

: 000 15 م2 • المساحة 
300 : • عدد العارضين 

30 : • البلدان المشاركة 
20 000 : • الزوار 



Pour participer aux différentes composantes du «SIAT’2018»
les intéressés sont invités à remplir la demande de participation et à la retourner 

aux services de l’APIA, avant le 31 juillet 2018.
Sont attendus au «SIAT’2018»

• Les producteurs agricoles
• Les établissements de recherche

• Les détenteurs et les fournisseurs de nouvelles technologies
• Les promoteurs désirant développer des projets de partenariat agricole

Pour de plus amples informations contacter :
L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles «APIA»

62, rue Alain Savary • 1003 Tunis • Tunisie
Tél. : (+216) 71 77 13 00  •  Fax : (+216) 71 80 84 53

prom.agri@apia.com.tn  •  www.apia.com.tn

If you are interested in participating in the varius activités of «SIAT’2018» 
Please fill out the participation file and send it back before july 31 st 2018

Who’s expected to participate at «SIAT’2018»
• Farming producers

• Research establishments 
• Holders and suppliers of new technologies

• Promoters eager to develop agricultural partnership

For any further information, please contact :
Agricultural Investment Promotion Agency «APIA»

62, rue Alain Savary • 1003 Tunis - Tunisia
Phone : (+216) 71 77 13 00  •  Fax : (+216) 71 80 84 53

prom.agri@apia.com.tn  •  www.apia.com.tn

COMMENT PARTICIPER ?

HOW TO PARTICIPATE ?

كيفيـة المشـاركـة
للمشاركة في إحدى مكّونات «سيات 2018» يتعّين تعمير ملف المشارك وإيداعه

لدى مصالح واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية قبل موعد 31 جويلية 2018

المشاركون المنتظرون في «سيات 2018»
• المنتجون الفالحيون

• مؤّسسات البحث العلمي الفالحي
• المزودون الذين تتوفر لديهم التقنيات الحديثة

• الباعثون الراغبون في تطوير الشراكة

للمزيد من اإلرشادات الرجاء اإلتصال بـ :
واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية

62، نهج آالن سافاري • 1003 تونس
الهاتف : 00 13 77 71 (216+)  •  الفاكس : 53 84 80 71 (216+)

www.apia.com.tn  •  promo.agri@apia.com.tn
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PlAN SIAT’2018

Parc des Expositions du Kram / Kram Exhibition Park
10 - 13 Octobre / October 2018




