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THE EVENT HOST CITY

A modern and cosmopolitan city, 
where the old and the new coexist 
harmoniously, both in busy 
seaside neighbourhoods and in 
quiet fishing villages.

Well served by good hotels and 
numerous restaurants that offer 
an unique cuisine.

Florianópolis is considered the 
brazilian Silicon Valley, as it has 
one of the main technological 
centers in the country with at least 
900 companies in the IT sector.
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MORE INFORMATION
WWW.SCEXPODEFENSE.COM.BR

بزیارةللمزید من المعلومات الموقع اإللكترونيتفضل

Florianópolis,
Santa Catarina,

Brazil

فلوریانوبولیس
كاتارینا سانتا

البرازیل

المدینة المضیفة للحدث
 فلوریانوبولیس

وعصریة، حدیثة فيالقدیم والحدیثیمتزج فیھامدینة
الرائع،تناغم فرید ھذا المزیج فيسواءویتجلى
.المزدحمة أو في قرى الصید الھادئةالشواطئ

من الفتحتضنكما عدد كبیر نادق المتنوعةالمدینة
والمأكوالت األطباق المتنوعة توفر أشھى والمطاعم التي

الشھیة.

"وادي السیلیكون" البرازیلي،وتعتبر فلوریانوبولیس
وأنھا التكنولوجیة الرئیسیة فياألقطابأحدتملكخاصة

یحتضن والذي عنالبالد، یقل ال عاملةشركة900ما
تكنولوجیا المعلومات .في قطاع

مكان الحدث
فلوریانوبولیس الجویة في القاعدة



SECTORS OF
INDUSTRY INVOLVED

 الزراعة والمنتجات الغذائیة
Agri-food

السیارات صناعة
Automotive

الثقیلة الصناعات
Capital goods

والتعدین األدوات المعدنیة صنع
Machinery and Metallurgy

اقتصاد البحار
Ocean Economy

النقل
Transportation

واأللبسة المنسوجات
Textiles and Clothing

الجلود واألحذیة
Leather and Footwear

Research and Development
in products, processes and 
high-tech dual-use services

الصحة
Health

الطاقة
Energy

البناء المدني
Civil Construction

والتنمیة البحث

والعملیات المنتجات في
التكنولوجیااالستخدامو لخدمات المزدوج

العالیة

ذات الصلة المجاالت الصناعیة

THE EVENT 

The "2nd SC EXPO DEFENSE - DEFENSE 
TECHNOLOGIES AND PRODUCTS FAIR" 
will be held on MAY 19 AND 20, 2022, in 
the city of Florianópolis, by the Industry 
Federation of Santa Catarina State - 
FIESC and by the Florianópolis Air Base, 
through COMDEFESA - Defense Industry 
Committee.

The event brings together professionals from 
the Defense areas, with the objective of 
showing t the most modern defense products 
and technologies and promoting the 
integration of the Armed Forces with industry, 
government and technology centers.

SEE HOW THE 
PREVIOUS EVENT WAS

The industry's challenges in this segment 
will be discussed during the event, through 
dynamic panels and lectures, in addition to 
the exhibition of products and services and 
B2B actions. Civil and military authorities, 
government representatives and executives 
from companies in the sector will participate 
in the event to address the opportunities 
presented by the segment.

الحدث
كاتارینا سانتا والیة للدفاع في –"المعرض الثاني

یومي سیقام خالل ومعدات الدفاع" معرض التكنولوجیا
بتنظیم2022ويام 20 و19 مدینة فلوریانوبولیس، ، في

(من قبل كاتارینا سانتا والیة )،FIESCاتحاد صناعات
(و فلوریانوبولیس في بالتعاونBAFLالقاعدة الجویة ،(

) الدفاع" صناعات "لجنة ).COMDEFESAمع

ملتقى مجالویشكل المعرض كبار الخبراء في یجمع
بھدف وتقنیاتعرضاالدفاع، منتجات القطاعأحدث

بینتكاملالزیعزتو والمجالالقوات المسلحةما ،
ة.التكنولوجیاألنظمةو،اتوالحكومي،الصناع

یواجھھا قطاع التحدیاتالستتم مناقشةكما صناعةالتي
أیام الحدث خالل جلساتعبروذلك،الدفاعیة

معرض المنتجات باإلضافة إلى ومحاضرات دینامیكیة،
بمشاركة.B2Bولقاءاتوالخدمات وسیحظى الحدث

والعسكریة ،والممثلون الحكومیون،السلطات المدنیة
ھذاشركاتللالممثلونوالمسؤولون التنفیذیون العاملة في

مجال الدفاع.لفرصلبحث ا،القطاع المتاحة في

شاھد مجریات الحدث السابق.
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