HANNOVER MESSE 2015

Ανόβερο, 13 - 17 Απριλίου 2015
Παγκόσμια Βιομηχανική Έκθεση
Κυρίες και Κύριοι,
η Διεθνής Βιομηχανική Έκθεση HANNOVER MESSE, η μεγαλύτερη και πληρέστερη του
κλάδου, θα πραγματοποιηθεί τις 13 - 17 Απριλίου 2015, όπως πάντα στο Ανόβερο.
Η HANNOVER MESSE 2014 προσέφερε για άλλη μια φορά την ολοκληρωμένη εικόνα των
προϊόντων για την βιομηχανία, από τα μεμονωμένα εξαρτήματα μέχρι την ολοκληρωμένη
έξυπνη γραμμή παραγωγής. Περισσότεροι από 5.000 εκθέτες από 100
χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 180.000 επισκέπτες από 100 χώρες του
κόσμου.
Η HANNOVER MESSE είναι η το πιο σημαντικό τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς και το
ιδανικό μέρος για να γνωρίσετε όλες τις εξελίξεις της βιομηχανικής τεχνογνωσίας.
Η HANNOVER MESSE όπως κάθε χρόνο θα σας δώσει την μοναδική ευκαιρία να βιώσετε
την δύναμη της καινοτομίας και της βιομηχανίας.
Οι βασικοί τομείς της HANNOVER MESSE 2015 περιλαμβάνουν:

Industrial Automation
 Energy

MobiliTec
 Digital Factory

MDA – Motion, Drive & Automation
 Wind
 ComVac

SurfaceTechnology
 Industrial Supply
 Research & Technology
Η HANNOVER MESSE αποτελεί την καταλληλότερη πλατφόρμα για να παρουσιάσετε τα
προϊόντα και την εταιρία σας, είτε κατασκευάζετε μηχανήματα, αυτοματισμούς, είτε
βίδες και ροδέλες, είτε ασχολείστε με την ενέργεια ή την πράσινη παραγωγή ή
δραστηριοποιείστε στην έρευνα κ.α..
Το βασικό κόστος συμμετοχής ως εκθέτης ανέρχεται στα 220 Ευρώ/τ.μ.Για έτοιμη
κατασκευή
περιπτέρουfairpackage
μπορείτε
να
επισκεφτείτε
τον
σύνδεσμο: www.hannovermesse.de/en/fairpackage,
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε προσφορά ενοικίασης περιπτέρου
στην HANNOVERMESSE 2015, παρακαλούμε αποστείλατε μας το συντομότερο το σχετικό
συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.
Η
συνέργεια
των
προαναφερόμενων
κλαδικών
εκθέσεων
της HANNOVER MESSE 2015 προσφέρει στουςεπισκέπτες το ιδανικό περιβάλλον για
εντατικές
διμερείς
επαφές.
Επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδαhttp://www.hannovermesse.de/home για να ενημερωθείτε για το πλήρες
πρόγραμμα των ειδικών παρουσιάσεων και εκδηλώσεων της HANNOVER MESSE 2015.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τις κάρτες εισόδου για την έκθεση από το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι κάρτες εισόδου ΔΕΝ ισχύουν φέτος για δωρεάν
μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας.

Ενημερωθείτε για σχετικές εκθέσεις της Deutsche
Messe AG ανά τον κόσμο εδώ!

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μπιάνκα Έλλινγκερ
Αντιπρόσωπος Εκθεσιακού Οργανισμού Ανοβέρου, DMAG
στην Ελλάδα και στην Κύπρο
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