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 CeMAT Hannover 2020  
Διεθνής Έκθεση για Intralogistics & Logistics 

20 – 24 Απριλίου 2020, Ανόβερο Γερμανία  

 
Η διεθνής έκθεση CeMAT, η σημαντικότερη κλαδική έκθεση των Intralogistics, θα πραγματοποιηθεί στο 
Αννόβερο από 20 έως 24 Απριλίου 2020. 

Στην έκθεση παρουσιάζεται όλη η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών για την μεταφορά των προϊόντων 
σας εντός και εκτός εταιρίας, όπως ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις και συστήματα παραγωγής, Robot 
logistics, ανυψωτικά μηχανήματα, logistics management, auto ID systems, προγράμματα Η/Υ, e-

logistics, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμός, βιομηχανικά φορτηγά, logistics λιμανιών, logistics 
real estate. 
Η CEMAT το 2018 διεύρυνε τη γκάμα της και συμπεριέλαβε τον τομέα "Empack" und "Label&Print" για 

τεχνολογία συσκευασίας, εκτύπωσης και επισήμανσης προϊόντων. 
  

Οι τομείς της  CeMAT 2018 ήταν οι εξής: 

 "Empack" und "Label&Print", τεχνολογία συσκευασίας, εκτύπωσης και επισήμανσης προϊόντων 
 Move & Lift, τεχνολογία μεταφοράς και ανύψωσης 
 Store & Load, λύσεις αποθήκευσης και φόρτωσης  

 Logistics IT, λογισμικό για τις ενδομεταφορές και μεταφορές προϊόντων  
 Logistic Services, Outsourcing Solutions, υπηρεσίες μεταφορών και εξωτερική ανάθεση εργασιών 
 
Για δεύτερη συνεχή φορά, η έκθεση CeMAT θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με την έκθεση Hannover 
Messe, μία πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε καλύτερες επαφές με τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του 
βιομηχανικού κλάδου. 

 
Η CeMAT το 2018 εισήγαγε ένα νέο πελατοκεντρικό τιμολογιακό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε ως 
απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς. Το νέο τιμολογιακό σχήμα αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα προς τα 

εμπρός και για πρώτη φορά λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο τον τύπο του stand αλλά και την θέση/τοποθεσία 
του στο συνολικό χώρο της έκθεσης, δημιουργώντας 3 ζώνες:  
1) Business Zone 2) Advanced Zone & 3) Premium Zone. 

 
Το κόστος συμμετοχής ανά τετραγωνικό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπου του σταντ αλλά και την 
τοποθέτηση του σε ανάλογη ζώνη και μπορεί να ανέρχεται από 192€ έως 250€/τμ. Επιπλέον υπάρχει 

δυνατότητα ενοικίασης θέσης περιπτέρου σε εξωτερικό χώρο με κόστος 85€/τμ. 
Με αυτό τον τρόπο επωφελούνται κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να 
συμμετέχουν στην έκθεση προσαρμόζοντας το κόστος στις δυνατότητές τους. Η επιλογή της θέσης σε 

μια από τις τρεις ζώνες γίνεται online από τον εκθέτη, οπότε η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και επιλογή 
εξασφαλίζει και την καλύτερη δυνατή τοποθεσία. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συμμετοχή σας στην έκθεση επικοινωνήστε έγκαιρα 
μαζί μας αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση ενδιαφέροντος.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, κα Δήμητρα Καλύβα,  
τηλ. & 210 6419019, hannovermesse(at)ahk.com.gr www.german-fairs.gr  
 

Το λεπτομερές  πρόγραμμα της έκθεσης CeMAT παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα www.cemat.de.  

http://www.cemat.de/en/exhibition/exhibitors-products/product-categories/
http://www.cemat.de/en/exhibition/exhibitors-products/product-categories/
http://www.cemat.de/en/exhibition/exhibitors-products/product-categories/
http://www.cemat.de/en/exhibition/exhibitors-products/product-categories/
http://www.cemat.de/en/exhibition/exhibitors-products/product-categories/
http://www.german-fairs.gr/
http://www.cemat.de/


    

2 / 2 
 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 

Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 
www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

        

Αίτηση για πληροφορίες για την έκθεση 

CeMAT 2020 

20 – 24 Απριλίου 2020 

 

Αποστείλατε το συμπληρωμένο έντυπο στο 

 

mail: hannovermesse@ahk.com.gr 

 
 
Ενδιαφερόμαστε για πιθανή συμμετοχή στην CeMAT 2020 και θα θέλαμε παραπάνω πληροφορίες. 
  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………..………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

E-MAIL.............................……………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΟΛΗ………………………………………………………….…………………………….... Τ.Κ…………………………………………. 

 

Κλάδος  δραστηριότητας……………………………………………………….…………………………………….……………… 
 
 
Ενδιαφερόμαστε για ενοικίαση περιπτέρου …………….. τετραγωνικών  μέτρων 
 

 θα μας ενδιέφερε η συμμετοχή σε ομαδικό περίπτερο 

 

 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, κα Δήμητρα Καλύβα,  
Τηλ. 210 64 19 019, hannovermesse(at)ahk.com.gr 


