
 

  

1 / 1 

 
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 

 

 
automatica, 27. - 30.06.2023 στο Μόναχο 
Innovation and Solutions 
10η Διεθνής Έκθεση Αυτοματισμού και Ρομποτικής 

 

Κυρίες και κύριοι, 
 
από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου του 2023 θα λάβει χώρα η 10η Διεθνής Έκθεση Αυτοματισμού και Ρομποτικής, 
automatica 2023, που διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος 
αντιπρόσωπος είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο.  
 
Στο επίκεντρο αυτής της αποκλειστικά βιομηχανικής κλαδικής έκθεσης βρίσκονται οι ανάγκες των εκθετών και 
των επισκεπτών. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν οι τομείς: τεχνολογίες συναρμολόγησης και 
χειρισμού, ρομποτική, βιομηχανική επεξεργασία εικόνας, «πράσινοι αυτοματισμοί» καθώς και παρεμφερείς 
τεχνολογίες. Έτσι η automatica αποτελεί τη διοργάνωση, όπου παρουσιάζεται ολόκληρος ο τομέας του 
αυτοματισμού στον ίδιο χώρο.  
 
Σημειώνεται ότι η έκθεση συγκέντρωσε στην τελευταία διοργάνωση 574 εκθέτες από 35 χώρες και 
περισσότερους από 28.000 εμπορικούς επισκέπτες.  
 
Η automatica απευθύνεται σε επισκέπτες από τομείς και προϊόντα, όπως: αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, 
ρομποτική, αυτοματισμοί, φαρμακοβιομηχανία, χημεία, ICT, ιατρική, μηχανολογία, συσκευασίες, τρόφιμα και 
ποτά, logistics, μεταλλοβιομηχανία, ηλεκτροτεχνική, ηλεκτρονική τεχνολογία, εκτυπώσεις και 
χαρτοβιομηχανία, συσκευασίες, συνθετικές ύλες κ.α.  
 
Οι τομείς της έκθεσης περιλαμβάνουν: συναρμολόγηση και τεχνολογία χειρισμού, τεχνολογία ελέγχου, 
ρομποτική, τεχνολογία ασφάλειας, βιομηχανική επεξεργασία εικόνας, τεχνολογία τροφοδότησης, συστήματα 
τοποθέτησης, λογισμικό, τεχνολογία κίνησης, παροχή υπηρεσιών, αισθητήρες, έρευνα και τεχνολογία. 
 
Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα μία σειρά από workshops και συνέδρια με τις σημαντικότερες εξελίξεις 
του κλάδου, όπου στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 150 κεντρικές ομιλίες, πάνελ συζήτησης, 
παρουσιάσεις και ζωντανές επιδείξεις. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα highlights της έκθεσης αποτελεί το munich_i Hightech-Summit, το οποίο ξεκίνησε 
σαν πρωτοβουλία το 2021, όπου πραγματοποιήθηκε ψηφιακά και ήρθε το 2022 σαν δια ζώσης event.  Στο 
munich_i οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρωτοποριακές καινοτομίες και εξελίξεις και να 
γνωρίσουν τους κορυφαίους οραματιστές του κόσμου από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. 
 
Για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.automatica-munich.com.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα: τηλ. 210 
64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο   
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