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Ενσωμάτωση της Διεθνούς Έκθεσης για Intralogistics & Logistics CeMAT στην HANNOVER MESSE. 

 

Με περισσότερους από 6.000 εκθέτες και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, η 

HANNOVER MESSE είναι η κορυφαία έκθεση στον κόσμο για την βιομηχανική τεχνολογία. Για να διατηρήσει 

την ηγετική της θέση στην εποχή της ψηφιοποίησης, η HANNOVER MESSE θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη 

έμφαση στον βιομηχανικό μετασχηματισμό από το 2020. Με επτά θεματικές, θα θέσει τις βάσεις για 

περαιτέρω ανάπτυξη στα βασικά τμήματα της βιομηχανίας, της ενέργειας και των logistics. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, η HANNOVER MESSE συνεχίζει να πρωτοπορεί σε μια δικτυακή, αυτοματοποιημένη 

και παγκόσμια προσανατολισμένη βιομηχανία. 

Η βιομηχανία εξελίσσεται ταχέως στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και έτσι είναι και η 

HANNOVER MESSE. Η διοργάνωση του 2020, θα ενισχύσει τη θέση της έκθεσης ως η παγκόσμια 

βιομηχανική έκθεση, με ένα στρατηγικά επικαιροποιημένο εκθεσιακό πρόγραμμα και με νέες εκθεσιακές 

αίθουσες. 

 

Καθώς η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) οδηγεί στη σύγκλιση της παραγωγής και της εφοδιαστικής, η 

Deutsche Messe - σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας - ενσωματώνει τα 

θέματα intralogistics που καλύπτονται από την CeMAT στη HANNOVER MESSE, έτσι ώστε τα logistics να 

αποτελούν πυλώνα της νέας μορφής. 

 

Η νέα μορφή φέρνει επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια στο ρόλο που θα διαδραματίσει η HANNOVER MESSE 

τα επόμενα χρόνια. Κάτω από το κύριο θέμα της «Βιομηχανικής Μετατροπής», οι εκθέτες θα 

παρουσιάσουν το μέλλον της κατασκευής στην εποχή της βιομηχανίας 4.0, τεχνητής νοημοσύνης και 5G 

και θα τονίσουν τα οφέλη της υψηλής αυτοματοποιημένης ροής υλικών. 

 

Η από το 2020 ανανεωμένη HANNOVER MESSE διαθέτει επτά κατηγορίες που καλύπτουν τα θέματα που 

μέχρι σήμερα παρουσιάζονταν σε ξεχωριστές εκθέσεις. 

 

 Future Lab (πρώην CEBIT) 

 Automation, Motion & Drives 

 Digital Ecosystems  

 Energy Solutions 

 Logistics (τα ζυγά έτη) 
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 Engineered Parts  

 Compressed Air & Vacuum Technology (τα μονά έτη) 

 

Η ενσωμάτωση της CeMAT στην HANNOVER MESSE από το 2020 θα εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να βιώσουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία, τα λογισμικά, η πληροφορική και η 

αυτοματοποίηση αλληλεπιδρούν με τον κλάδο των logistics.  

 

Η επόμενη HANNOVER MESSE θα ανοίξει τις πύλες της από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2020, με την 
Ινδονησία ως την επίσημη χώρα εταίρο. 
 
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Αννοβέρου 

Deutsche Messe AG για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, για να 

συμμετάσχει στις επόμενες εκθέσεις, μπορεί να επικοινωνεί για πληροφορίες και για την αίτηση 

συμμετοχής στο τηλ. 210 6419019, καθώς και να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της έκθεσης 

https://www.german-fairs.gr/ και https://www.hannovermesse.de/home   
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