
األربعاء | 27 مارس 

3:00 م – 3:30 م
تنظيم السوق العقاري: القوانين والرقابة وحماية المستهلك

م. عالء فكري، المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة، بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية

3:30 م – 4:00 م
جوالت افتراضية في العقارات: العثور على العقار المناسب لم يكن بمثل هذه السهولة

د. باسل حمودة، العضو المنتدب، ديجيتال كالود بالتفورمز

4:00 م – 4:30 م
اتجاهات السوق العقاري

دينا جبران، المديرة الُقطرية، أوليكس

4:30 م – 5:00 م
حوار مع...

أحمد الطيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي، ذا الند ديفيلوبرز

5:00 م – 5:30 م 
فرص االستثمار في مصر

أحمد صابر أبو خضرة، نائب رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة أوالد صابر

5:30 م – 6:00 م
مدى تأثير التصميم عليك ذهنًيا ونفسًيا

مروة خيري، المؤسسة، مروة خيري ديزاينز

6:00 م – 6:30 م
دراسة حالة: األساس المنطقي لمشروع تطوير جيتس

سارة عويضة ومنة مسلم، المديرتان اإلبداعيتان، جيتس ديفيلوبمنتس

الخميس | 28 مارس 

3:00 م – 3:30 م
دور جديد للمطّور العقاري ووجه جديد للمدينة

د. وائل شتا، المدير التنفيذي، أركان لالستشارات

3:30 م – 4:00 م
ر حياتك كيف يمكن لتقنيات المنازل الذكية أن تغيِّ

د. محمد سليم، الرئيس التنفيذي، توماتيكي للحلول الذكية

4:00 م – 4:30 م
تصدير العقارات 

شريف النهطاوي، رئيس قسم اإليرادات، أوليكس

4:30 م – 5:00 م
حوار مع...

أحمد قدري، الرئيس التنفيذي، ساك للتطوير العقاري

5:00 م – 5:30 م 
ر التقنيات السوق العقاري اآلن كيف تغيِّ

أحمد عزت فايز، الرئيس التنفيذي، ُنزل

5:30 م – 6:00 م
إطالق الفرص في المجال العقاري المصري

أحمد هندي، مدير المبيعات، جيتس ديفيلوبمنتس

6:00 م – 6:30 م
حوار مع...

نيكوالس جورو، المدير، بافيليا
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الجمعة | 29 مارس 

3:00 م – 3:30 م
لماذا تحتاج إلى تقنيات المنازل الذكية

م. محمد بركات حمدي علي، المدير العام، توماتيكي للحلول الذكية

3:30 م – 4:00 م
الدخول في شراكة مع الخبير: كيف يمكن ألوليكس بيع أو شراء منزلك 

مصطفى بهاء، مدير أول المبيعات، أوليكس

4:00 م – 4:30 م
كيفية اتخاذ قرار االستثمار الصحيح في ظل وجود عدد كبير جًدا من الخيارات

عبد الرحمن لبيب، استشاري عقارات، وادي دجلة للتنمية العقارية

4:30 م – 5:00 م
حوار مع...

أشرف عز الدين، العضو المنتدب، مجموعة الفطيم العقارية - كايرو فستيفال سيتي

5:00 م – 5:30 م 
أسرار من الداخل: كيفية إنشاء وتصميم منزلك ليبدو فخًما

جيالن زاهر، مصّممة ديكور داخلي ومقّدمة برامج، الديزاينر 

5:30 م – 6:00 م
ما مستوى أداء السوق العقاري في مصر؟

م. أحمد إيهاب، مدير إدارة المشاريع، مدار للتطوير العقاري

6:00 م – 6:30 م
حوار مع...

أحمد خالد العتال، رئيس مجلس اإلدارة، العتال القابضة

السبت | 30 مارس 

3:00 م – 3:30 م
حوار مع...

علي الشرباني، الرئيس التنفيذي، تبارك للتطوير العقاري

3:30 م – 4:00 م
شراء عقار في الخارج: الحقائق

د. باسل حمودة، العضو المنتدب، ديجيتال كالود بالتفورمز

4:00 م – 4:30 م
حوار مع...

شريف الدمياطي، مدير التسويق، العصرية للتنمية العقارية

4:30 م – 5:00 م
د الحًقا عنوان الجلسة ُيحدَّ

ممثل رفيع المستوى، إل جي

5:00 م – 5:30 م 
ك منزل ذكي ما يعنيه تملُّ

د. محمد سليم، الرئيس التنفيذي، توماتيكي للحلول الذكية

5:30 م – 6:00 م
حوار مع...

عمرو محسن، نائب الرئيس التجاري، مكسيم

6:00 م – 6:30 م
د الحًقا عنوان الجلسة ُيحدَّ

ممثل رفيع المستوى
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