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LIGNA 2019 

Διεθνής Έκθεση Επεξεργασίας Ξύλου και Δασοκομίας 

27 - 31 Μαΐου 2019, Αννόβερο 

H Διεθνής Έκθεση Επεξεργασίας Ξύλου και Δασοκομίας LIGNA θα πραγματοποιηθεί στις 27 - 31 Μαΐου 2019, 

στο Αννόβερο. 

Στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2017, οι 1.500 εκθέτες από 46 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 

93.000 εμπορικούς επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 40% από χώρες εκτός Γερμανίας. Η LIGNA είναι η 

κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο που παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένα τα προϊόντα και την 

τεχνολογία όσον αφορά την επεξεργασία ξύλου, την μεταποιητική βιομηχανία ξυλείας και τη δασοκομία, 

είναι ο βηματοδότης και ο οδηγός για την ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου.  

Η LIGNA 2019 συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και βελτιώνεται τόσο για τους εκθέτες 

όσο και για τους εμπορικούς επισκέπτες. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν καλύτερη 

κατανομή του χρόνου τους και να ικανοποιούν με ακρίβεια τους εκθέτες. Ανάλογα με τη θεματολογία 

τοποθετούνται πιο κοντά οι εκθέσεις που συσχετίζονται και έχουμε τη συγχώνευση 3 εκθέσεων σε μια πιο 

ολοκληρωμένη. 

Οι τάσεις του κλάδου ποικίλουν από “Integrated Manufacturing” για επίδειξη  των μηχανημάτων και 

εξοπλισμών έως “Wood Industry Summit” που είναι το τέλειο σκηνικό για να επιδείξει κανείς τις καινοτομίες 

τους. 

Οι βασικές θεματολογίες της LIGNA 2019 περιλαμβάνουν: 

 Τεχνολογία δασοκομίας 

 Τεχνολογία Πριονιστήριου  

 Τεχνολογία της επιφάνειας  

 Ενέργεια από ξύλο  

 Εργαλεία & μηχανήματα για προσαρμοσμένη και μαζική παραγωγή  

 Ξυλεία βασισμένη σε παραγωγή panel 

 Μέρη μηχανήματος & αυτοματισμός της τεχνολογίας 

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ως επισκέπτης στη LIGNA ρωτήστε μας! 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού 

του Αννοβέρου για την Ελλάδα και την Κύπρο, σας παρέχει τη δυνατότητα να προμηθευτείτε κάρτες εισόδου 

για την έκθεση με έκπτωση 10% για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας. 

Για παραγγελία καρτών εισόδου παρακαλούμε να μας αποστείλετε το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο με 

mail: hannovermesse(at)ahk.com.gr ή στο Fax.: 210 64 45 175.  

Για ηλεκτρονική αγορά καρτών εισόδου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ligna.de/en/register-plan/for-

visitors/tickets/ 

Περισσότερες πληροφορίες για την LIGNA 2019 θα βρείτε στη νέα ιστοσελίδα για εκθέσεις του Επιμελητηρίου 

μας www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.ligna.de 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, κα Δήμητρα Καλύβα,  

τηλ. 210 6419019, d.kaliva(at)ahk.com.gr www.german-fairs.gr 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ  

LIGNA 2019 
Διεθνής Έκθεση Επεξεργασίας Ξύλου και Δασοκομίας 

27 - 31 Μαΐου 2019 
Αποστείλατε το συμπληρωμένο έντυπο στο  

Email: hannovermesse(at)ahk.com.gr  

ή 

Fax : 210 64 45 175 

ΚΑΡΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ 

  

........... (αριθμός καρτών)  Κάρτα Διαρκείας   48,00 €  

 

……… (αριθμός καρτών)  Ημερήσια Κάρτα   33,00 €           

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ                                                       Μέλος Ελληνογερμ. Επιμελ.: 

 

…….. ταχυδρομική αντικαταβολή                                                           □ ναι   □ όχι  

…….. Courier αντικαταβολή 

…….. Courier και εξόφληση με πιστωτική κάρτα (VISA) (χρέωση παραλήπτη) 

NR. ΚΑΡΤΑΣ............……….........................................   ΗΜ. ΛΗΞΗΣ..…….............................……   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ………………………………….…………….….…………………….............……………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.……….………………………….…..............………………………Τ.Κ.......................……………. 

ΠΟΛΗ …………….…………………….................………………..…............................................................…. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.........................................F A X ...…..............................e-mail...…...........................………….... 

 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, κα Δήμητρα Καλύβα,  

Τηλ. 210 64 19 000 & 210 64 19 019, hannovermesse(at)ahk.com.gr 

 


