خبر صحفي
سوديماس الفرنسية لتصنيع المصاعد
تتأهب للمشاركة في معرض " الخمسة الكبار"
على مدى  4أيام يقدم المعرض الدولي للبناء منصة استثنائية للتواصل مع قادة الصناعة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  -سبتمبر  :2021تتأهب شركة سوديماس للمصاعد ،الشركة الفرنسية
الرائدة في مجال تصنيع المصاعد ،للمشاركة في النسخة القادمة من معرض "الخمسة الكبار" ،الفعالية
األكبر واألكثر نفوذا في مجال البناء والمقاوالت في منطقة الشرق األوسط والذي سيقام من  12إلى
 15سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.
هذا ،ويقدم معرض البناء الذي يستمر على مدى أربعة أيام ،يقدم منصة استثنائية لمجتمع البناء العالمي
وقادة األعمال للتواصل ،استكشاف الفرص ،إقامة الشراكات وإبرام الصفقات ،في محاولة لتعزيز
تعافي قطاع البناء خالل حقبة ما بعد كوفيد. 19-
بخبرتها التي تمتد ألكثر من  45عا ًما في مجال تصنيع المصاعد ،تقدم سوديماس مجموعة كاملة من
المنتجات ،بما في ذلك المصاعد الكاملة ،الساللم المتحركة ومكونات المصاعد التي تعكس األناقة
الفرنسية والتصميم البشري الفريد الذي يلبي تما ًما متطلبات المباني الفخمة ،الفنادق ومراكز التسوق في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
بالفعل ،فقد تركت الشركة الفرنسية التي تأسست في العام  ،1975تركت بصماتها على تاريخ صناعة
المصاعد بما تقدمه من منتجاتها وتصاميم مصنعة بطريقة يمكن معها تكييفها مع جميع الطرز
نظرا لجودة المواد المستخدمة والتشطيبات المميزة.
المعمارية ً
من خالل مشاركتها في معرض " الخمسة الكبار" تسعى سوديماس إلى تحقيق أقصى استفادة عبر
التواصل مع رواد صناعة البناء العالميين والترويج لمنتجاتها ذات الجودة العالية ومصاعدها ومكونات
المصاعد والساللم المتحركة ذات التصميمات المميزة بفضل استخدام أحدث التقنيات وفقًا ألعلى
المعايير والمواصفات األوروبية.
ومن جهة أخرى ،تهدف شركة المصاعد الفرنسية من خالل مشاركتها إلى التواصل مع خبراء الصناعة
والمهنيين لتحديد احتياجاتهم في الفترة القادمة  ،وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المصاعد ومعدات
المصاعد في السوق الخليجية على ضوء العدد الهائل من مشاريع التنمية الحضرية قيد اإلنشاء حاليا في
دول مجلس التعاون الخليجي.
سعيا منه لتسليط الضوء على أهمية هذه المشاركة في معرض " الخمسة الكبار" ،قال كريم فنيدس
المدير اإلقليمي لمبيعات التصدير في سوديماس " :معرض " الخمسة الكبار" هو أكبر وأشمل معرض
تجاري لقطاع صناعة البناء والتشييد في المنطقة .ومن المتوقع أن يجذب اآلالف من خبراء الصناعة
والزوار مما سيساعد في تعزيز تعافي قطاع البناء خالل حقبة ما بعد كوفيد."19-

وتعقيبا على انعقاد معرض " الخمسة الكبار" خالل فترة تشهد فيها منطقة الخليج العربي تنفيذ العديد
من المشاريع العمالقة  ،خاصة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،قال كريم فنيدس"
نحن نسعى لالستفادة من النمو المتوقع في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي  ،وذلك ببساطة
ً
حافزا لسوق المصاعد والساللم المتحركة في المنطقة .مما سيؤدي
ألن التعافي في صناعة البناء سيكون
إلى زيادة الطلب على منتجاتنا  ،بما في ذلك معدات المصاعد ومكوناتها والساللم المتحركة".
ليضيف قائال ":إننا نركز حاليا ً وبشكل كبير على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد طفرة
في تطوير البنية التحتية .نحن نجمع بين منتجاتنا وخدماتنا لجعل رحالت المصعد أكثر سهولة في
عا واستدامةً لتلبية االحتياجات المتغيرة للبنية التحتية والمباني والخدمات خالل
االستخدام  ،وأكثر إمتا ً
السنوات القادمة ".
ضا من خالل تواجدها في أكبر حدث إنشائي في المنطقة إلى بناء
وأشار إلى أن سوديماس تسعى أي ً
شراكات مستدامة مع كبرى الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي  ،مستشهدا ً بالشراكة التي أقيمت
مع شركة أطلس للمصاعد السعودية لتلبية الطلب المتزايد على المصاعد ومعدات المصاعد في السوق
السعودية  ،نظرا ً للعدد الهائل من مشاريع التطوير العمراني قيد اإلنشاء حاليًا في المملكة العربية
السعودية.
سوديماس هي شركة مصنعة للمصاعد مشهود لها دوليًا ومعروفة على نطاق واسع بمنتجاتها الراقية
المصممة بشكل فريد التي تلبي تما ًما توقعات عمالئها الذين يسعون إلى استخدام منتجاتها المتطورة في
المباني التجارية الشاهقة ،المباني الفاخرة ،الفنادق ،مراكز التسوق وغيرها.
 -انتهى –

مالحظات للمحررين:
سوديماس هي شركة فرنسية رائدة في مجال تصنيع المصاعد .من خالل خبرتها التي تمتد ألكثر من
 40عا ًما في مجال صناعة المصاعد  ،تقدم سوديماس مجموعة كاملة من المنتجات  ،بما في ذلك
المصاعد والساللم المتحركة ومكونات المصاعد التي تعكس الحرفية واألناقة والجودة الفرنسية.
يقع مقر شركة سوديماس في بلدة بون -دو ليزير الفرنسية  ،وتشتهر هذه الشركة العائلية بكونها شركة
ضا شركة مصنعة
فرنسية مستقلة رائدة في مجال تصنيع المصاعد ومكونات المصاعد .سوديماس هي أي ً
لمكونات المصاعد  ،كما أنها تورد مكونات المصاعد والتجهيزات لشركات المصاعد األخرى لتحديثها.
تأسست الشركة في العام  1975على يد سيرج أرنولت ويديرها حاليا ابنه باتريس أرنولت منذ العام
ضا خمسة
 .2007لدى الشركة فرعين في فرنسا  ،أحدهما في باريس واآلخر في نيس ،وتمتلك أي ً
فروع خارجية في بلجيكا والبرتغال وساحل العاج والسنغال وروسيا.

