VENUES

The members of the Association of Global Event Suppliers

Temporary venues must innovate
to meet demand, say IOC and UEFA
Speaking at the first conference of the Association of Global Event Suppliers
(AGES), Martin Kallen of UEFA and Xavier Becker of the IOC said suppliers
of temporary infrastructure must be innovative to keep pace with growing
demand at major events

على لسان اللجنة األولمبية الدولية واالتحاد
 المالعب المؤقتة:األوروبي لكرة القدم ويفا
يجب أن تجد حلول مبتكرة لتفي بالمتطلبات
 قال مارتين كالين من االتحاد،)AGES( أثناء إلقاء الخطابات في المؤتمر األول لجمعية مزودي األحداث العالمية
األوروبي لكرة القدم واكسفاير بيكر من اللجنة األولمبية الدولية بأن على البنية التحتية المؤقتة أن تتميز باالبتكار
.لتفي باإليقاع السريع للمتطلبات المتزايدة لألحداث الكبرى
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With growth in demand for temporary infrastructure set to
continue to grow from one event to the next, innovation will
be crucial to keep pace with this demand, according to senior
officials at the International Olympic Committee (IOC) and
the Union of European Football Associations (UEFA) speaking
at the first conference of the Association of Global Event
Suppliers (AGES).
“Temporary infrastructure is crucial for the operation of large
events. The demand for such venue infrastructure for media,
security, logistics, hospitality and fan zones is increasing from
event to event,” said Martin Kallen, director of UEFA operations
division and CEO of EURO 2016 SAS – the organisation
responsible for all operational aspects of Europe’s biggest
football tournament.
There are major business opportunities for suppliers of
temporary infrastructure at the upcoming UEFA EURO 2016 in

) واالتحاد األوروبي لكرةIOC( وفقًا لموظفين بارزين في اللجنة األولمبية الدولية
) أثناء اإلدالء بتصريحاتهم في مؤتمر جمعية مزودي األحداث العالميةUEFA( القدم
)؛ أن االبتكار أصبح أمرًا ال غنى عنه للحفاظ على اإليقاع السريع المستمرAGES(
.لنمو متطلبات البنية التحتية المؤقتة من حدث إلى آخر
 مدير قسم العمليات باالتحاد األوروبي لكرة القدم والمدير التنفيذي،يقول مارتن كالين
 المنظمة المسؤولة عن كل الجوانب التشغيلية للبطولة- SAS 2016 EURO لـ

“The IOC wishes to promote
an earlier engagement with
the suppliers market” – Xavier
Becker, IOC

Xavier Becker (left), Head of Venues, Infrastructure & Services, IOC receiving the expression of gratitude from Daniel Cordey, Chairman of AGES at the first AGES conference in March

www.hostcity.net

SUMMER 2015

19

VENUES

األوروبية األكبر في عالم كرة القدم“ :البنية التحتية المؤقتة ضرورية إلقامة األحداث
الكبرى .ويأتي هذا مع تزايد متطلبات مثل البنية التحتية لمواقع وسائل اإلعالم واألمن
واللوجيستات واالستضافة ومناطق المشجعين من حدث إلى آخر”.
وقال كالين أن هذا يعتبر فرصة أعمال كبرى لمزودي البنية التحتية المؤقتة لحدث
كأس األمم األوروبية  2016 UEFAالمقامة في فرنسا.
وقال اكسفاير بيكر ،رئيس المالعب والبنية التحتية والخدمات في اللجنة األولمبية
الدولية“ :ستؤدي األجندة األولمبية  2020التي تم اعتمادها مؤخرًا إلى تزايد الطلب
على البنية التحتية المؤقتة”.
وأكمل قائالً“ :تريد اللجنة األولمبية الوطنية أن تعزز استخدام البنية التحتية الحالية
والمؤقتة للمساهمة في الحصول على حلول مستدامة وقليلة التكلفة”.
“باإلضافة إلى ذلك ،ترغب اللجنة األولمبية الدولية أن تزيد من الوعي فيما يتعلق
بالبنية التحتية المؤقتة وتعزز االتفاقات المبكرة مع سوق المزودين”.
“أريد أيضًا أن أحث القطاع على تطوير حلول مبتكرة ،والتفكير في تقديم مرافق
جديدة ضخمة يمكن إعادة استخدامها لتوفير المزيد من المرونة للمنظمين”.
وأكد كالين أيضًا على الحاجة إلى االبتكار ،قائالً“ :على المزودين أن يفوا بمعايير
االختيار العالية .فالجودة واالعتمادية والقدرة على االبتكار معايير رئيسية”.
وكان المؤتمر الذي عقد في ديربي شاير بالمملكة المتحدة في الثاني من مارس
هو أول اجتماع لألعضاء وأعضاء جمعية مزودي األحداث العالمية (،)AGES

France, Kallen said.
The recently adopted Olympic Agenda 2020 will drive demand
for temporary infrastructure, said Xavier Becker, Head of Venues,
Infrastructure & Services at the IOC.
“The IOC wants to actively promote the use of existing and
temporary infrastructure to contribute to more sustainable and
cost effective solutions,” he said.
“Furthermore the IOC wishes to develop the awareness
regarding temporary infrastructure and to promote an earlier
engagement with the suppliers market.
“I would also encourage the industry to develop innovative
solutions, and to think about new reusable large facilities to
”provide more flexibility for organizers.
The need for innovation was also stressed by Kallen, who said
“Suppliers need to fulfil high selection criteria. Quality, reliability
”and the capacity to innovate are key.
The conference, which took place in Derbyshire, UK on 2 March,
was the first gathering of members and associate members of

Professor David Stubbs, Independent Sustainability Expert presenting to the first AGES conference
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AGES who, along with
other industry experts,
discussed the challenges
and
opportunities
for
temporary
infrastructures
and
demountable venues
for large events.
The event was
organized by AGES and
hosted by Eve Trakway.
“We want AGES to
become the platform
for the industry and
establish a framework
and forums to become
an integrated part of
the delivery solution for
all key stake holders,”
said Daniel Cordey,
chairman of AGES.
“AGES will approach
governmental bodies
and organisers, who AGES member Arena group built the innovative temporary beach volleyball venue for London 2012
face the challenge of
finding appropriate solutions, to explain the huge possibilities
باإلضافة إلى خبراء آخرين عاملين في القطاع وتمت مناقشة التحديات والفرص لتقديم
of the industry and to help develop true legacy plans for their
.بنيات تحتية مؤقتة ومواقع قابلة لإلزالة لألحداث الكبرى
events.”
.Eve Trakway  وتمت استضافته من قبلAGES تم تنظيم الحدث من قبل
Since being founded by 18 members in June 2014, AGES has
 هي منصة القطاع وهيAGES  “نريد أن تكون:AGES  رئيس،قال دانيل كوردي
almost doubled in size.
الواجهة التي تأسس إطار العمل ومنتدياته لتصبح جز ًءا ال يتجزأ من حلول التسليم
“Looking down the growing list of members it is very
.”لكل أصحاب المصالح الرئيسيين
encouraging to see the incredible level of event expertise
 التواصل مع الهيئات والمنظمات الحكومية التي تواجه صعوبةAGES “ستحاول
assembled around one table,” said Guy Lodge, an honorary
 لتشرح لها المسؤوليات الكبرى التي تقع على عاتق،في العثور على الحلول المناسبة
member of AGES who has been involved in three major events
.”القطاع ولنساعد في تطوير خطط تراثية حقيقية لألحداث الخاصة بهم
in Russia, Scotland and Brazil.
 عضو18  قد تضاعف منذ تأسيسها من قبلAGES  أن حجم،الجدير بالذكر
“It drives home the challenges that the industry faces, around
.2014 في يونيو
budget pressures, varying procurement practices and regulatory
 والذي شارك في ثالثة أحداث كبرى فيAGES  العضو الشرفي في،وقال جاي لودج
compliance”.
 نجد أن من المشجع، “بالنظر إلى قائمة األعضاء المتنامية:روسيا واسكتلندا والبرازيل
AGES is a not-for-profit-making organisation based in
.”جدًا أن نرى هذا المستوى المذهل من تجمع خبراء األحداث حول طاولة واحدة
Switzerland formed to become the label for quality and reliability
 مثل الضغوط الخاصة،“يوضح هذا األركان الرئيسية للتحديات التي يواجهها القطاع
for temporary infrastructure works for major events.
.”بالميزانية وممارسات الشراء المتنوعة واالمتثال اإلداري
Its members are market leaders in the international event
 تم تأسيسها لتكون عنوان الجودة، منظمة ال تهدف إلى الربح مقرها سويسراAGES
suppliers industry and front runners in the development of new
.واالعتمادية ألعمال البنية التحتية المؤقتة لألحداث الكبرى
products and services. Together they annually deliver services and
أعضاؤها من بين رواد السوق في قطاع مزودي األحداث الدولية والمرشحين
works for close to 1.5 Billion EUR.
 ويتعاون أعضاء الجمعية سنويًا.الرئيسيين في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة
AGES seeks to present the capabilities of the industry to
. مليار يورو تقريبًا1,5 لتقديم خدمات وأعمال بتكلفة تصل إلى
governmental bodies, key stakeholders and organisers of large
 إلى تصدير قدرات القطاع إلى الهيئات الحكومية وأصحاب المصالحAGES تسعى
sports events, to develop standards and procedures, to facilitate
 لتطوير المعايير واإلجراءات،الرئيسيين لألحداث الرياضية الكبرى ومنظميها
interaction and to obtain cost-effective infrastructure solutions
وتسهيل التفاعل والحصول على حلول منخفضة التكلفة للبنية التحتية الخاصة
for future events. n
.باألحداث المستقبلية
For more information, please visit www.ages.international
or contact Daniel Cordey, Chairman of AGES at info@ages.
international or by telephone +41 79 407 06 06

 أوwww.ages.international  الرجاء زيارة،لمزيد من المعلومات
 أوinfo@ages.international  علىAGES  رئيس،االتصال بدانيل كوردي
+41 79 407 06 06 التواصل هاتفيًا على
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