
 
 
 
 
BAUMA CONEXPO INDIA (12. – 15.12.2016) 
4η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων και 
Μηχανημάτων Οδοποιίας στην Ινδία 
από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου 
  
Mετά από τρείς επιτυχημένες διοργανώσεις, η BAUMA CONEXPO INDIA, Διεθνής 
Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Οδοποιίας – μετακομίζει στη 
πόλη Gurgaon της Ινδίας και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο Ηuda, το οποίο θα 
προσφέρει στους εκθέτες, όχι μόνο 150.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια, αλλά και ένα 
υπερσύγχρονο, επαγγελματικό συνεδριακό κέντρο με εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας. Η 4η BAUMA CONEXPO INDIA πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
το Δεκέμβριο του 2016, ημερομηνία που επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει καλύτερα 
τις ανάγκες των εκθετών στην παγκόσμια εκθεσιακή αγορά. 
  
Η προηγούμενη διοργάνωση τον Φεβρουάριο του 2014 συγκέντρωσε 635 εκθέτες από 
25 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 26.018 επισκέπτες, 
σημειώνοντας νέο ρεκόρ επισκεπτών. Η αγορά δομικών μηχανημάτων της Ινδίας είναι 
ανεκμετάλλευτη και δυναμικά αναπτυσσόμενη και δημιουργεί έτσι ευκαιρίες και για 
μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Μέσω της BAUMA CONEXPO INDIA 2016, θα 
δοθεί η ευκαιρία στους εκθέτες να επιδείξουν τα προϊόντα τους και να ενημερώσουν 
τους επισκέπτες για τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας του κλάδου. 
  
Οι εκθεσιακοί τομείς περιλαμβάνουν: 

•         Οχήματα 
•         Δομικά και ανυψωτικά μηχανήματα 
•         Εξοπλισμό, εργαλεία και ειδικά συστήματα 
•         Σκαλωσιές για οικοδομικές εργασίες 
•         Μηχανήματα εξόρυξης και μετάλλευσης 
•         Χειρισμό πρώτων υλών 
•         Παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία δομικών υλικών 
(άσφαλτος, γύψος, ασβέστης, τσιμέντο κ.α.) 
•         Μηχανήματα παραγωγής δομικών υλικών 
•         Έλεγχο και μετρήσεις 
•         Υπηρεσίες 
•         Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
•         Αξεσουάρ, ρουχισμό 

Η έκθεση απευθύνεται σε: 
• Κατασκευαστικές εταιρίες 
• Εργολάβους 
• Πολιτικούς Μηχανικούς 
• Κατασκευαστές, εμπόρους και φορείς παροχής υπηρεσιών δομικών 

μηχανημάτων και μηχανημάτων οδοποιίας 
• Εταιρίες εξόρυξης και μετάλλευσης 
• Αρχιτέκτονες 
• Μηχανολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους 
• Υπουργεία, Συνδέσμους, Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών και Ανάπτυξης 

  
 
 



 
 
 
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.bcindia.com 
Για περισσότερες πληροφορίες εκθετών και επισκεπτών μπορείτε να απευθυνθείτε 
στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, 
στην Αθήνα, τηλ. 210 6419037 και στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 327733. 
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