HANNOVER MESSE 2019
ULUSLARARASI SANAYİ FUARI VE İNCELEME ZİYARETİ
( 1 - 4 Nisan 2019 / Hannover - ALMANYA )
1947 yılından beri her sene düzenlenmekte olan Hannover Messe Uluslararası Sanayi Fuarı bu yıl 1 5 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Gelişen süreçle birlikte Dünyanın en büyük endüstri
ve sanayi fuarı haline gelen fuara 2018 yılında 6.500’e yaklaşık firma katılımcı olarak iştirak
ederken; 220.000 kişi ziyaretçi olarak katılım gerçekleştirmiştir.
ANA ÜRÜN GRUPLARI: Basınçlı hava teknolojisi, Vakum teknolojisi, Basınçlı hava ve vakum tekniği alanında
hizmetler, Metal yapılar, Müteahhitlik ve fabrika mühendisliği, Akıllı malzemeler, Birleştirme teknikleri, Hafif
konstrüksiyon, İşlenmiş metal parçalar, Bakım ve tesis yönetimi, Dış kaynak kullanımı, Motorlu taşıt bileşenleri
(Otomotiv Teknolojisi), Demir dışı ürünler, Orijinal biçimlendirilmiş parçalar (döküm, sinterleme), Dış kaynak
üretimi, Endüstriyel tedarik hizmetleri, Plaka saç şekillendirme, Çelik ve demirden malzemeler, Yüzey teknolojisi,
Montaj, taşıma, bakım ve fabrika ekipmanı İletişim, bilgisayar sistemleri ve tanımlama, Elektrik parçaları, Hidrolik,
pnömatik ve sızdırmazlık teknolojisi, Entegre otomasyon, hareket ve sürücüler için endüstriyel uygulamalar, endüstri
çözümleri, Ölçüm teknolojisi, sensörler, açık ve kapalı döngü teknolojisi, Motorlar ve tahrik teknolojisi, Robotik,
Entegre otomasyon, hareket ve sürücüler için alan hizmetleri, Bina enerjileri, ofis binaları ve üretim binaları için bina
teknolojisi, Merkezi olmayan ve merkezi enerji üretimi, yenilenebilir enerji, Dijital enerji - endüstriyel ortamda enerji
yönetimi, Elektrik güç sistemleri, Elektrikli ulaşım sistemleri, Elektrik üretimi, yanmalı motorlar, Enerji verimliliği ve
kaynak verimliliği, Enerji hizmetleri, Gaz mühendisliği ve su teknolojisi, Enerji mühendisliği için ölçme donanımları
ve kontrol ekipmanları, Boru Hattı Teknolojisi ve boru hatları, Eklemeli imalat, Temel yazılım ve sistem odaklı
yazılım, Bulut ve endüstriyel bilişim hizmetleri, dijital fabrika hizmetleri, Endüstri 4.0 ve endüstriyel internet, Sektöre
özgü otomasyon yazılımı çözümleri, Belirli sektörler için yazılım ve çözümler, Göreve özel yazılım ve çözümler, eÖğrenim hizmetleri, Web tabanlı öğrenme, Yapay zeka (Araştırma ve Teknoloji), Basit Araştırma, Biyonik (Araştırma
ve Teknoloji), Yaşam Bilimleri (Araştırma ve Teknoloji), Nanoteknoloji, Optik teknolojiler (Araştırma ve Teknoloji),
Araştırma ve Teknoloji Alanına Yönelik Hizmetler, Özel uygulamalı araştırma

FUARA KATILIM ÜCRETLERİ
2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı
Tek kişilik oda paket fiyatı
Vize ücreti

NAKİT 875 EURO
NAKİT 990 EURO
NAKİT 115 EURO

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 11 Mart 2019 Pazartesi günü saat 13:00’a kadar Odamız Dış İlişkiler
Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.
Yeterli katılımcı firma sayısına ulaşılması ve katılımcı firmaların gerekli koşulları sağlamaları durumunda
KOSGEB’in “Yurt Dışı İş Gezisi Desteği” için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Destek başvurusu ve
firmaların desteklerden faydalanabilmeleri için KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları ve nace kodlarının
fuar içeriği ile uyumlu olması gerekmektedir.
Önemli Not: Pasaportu bulunmayan ya da pasaport geçerlilik süresi sona ermiş üyelerimizin, pasaport
işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız.
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:
ETO Dış İlişkiler Birimi

Tel: 222 26 26 / Dahili: 253 - Okan TAŞKIN

TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

