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bauma  2025, στο Μόναχο (Νέα Ημερομηνία: 07. – 13.04.2025) 
34η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων, Μηχανημάτων Κατασκευής Δομικών Υλικών, Μηχανημάτων Εξόρυξης και 
Διάνοιξης Τούνελ, Οχημάτων & Εξοπλισμού Κατασκευαστικού Κλάδου   
 
Η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου παγκοσμίως! 
 
IranConMin 2023, στην Τεχεράνη (Νοέμβριος 2023) 
 
bauma CONEXPO INDIA 2023, India Expo Centre - Greater Noida / Delhi NCR India (31.01. – 03.02.2023) 
 
M&T Expo 2024, στο Σάο Πάολο (23. – 26.04.2024) 
 
bauma CHINA 2024, στη Σαγκάη (26. – 29.11.2024) 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
στις 07. – 13.04.2025 θα λάβει χώρα στο Μόναχο για 34η φορά η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων, Μηχανημάτων 
Κατασκευής Δομικών Υλικών, Μηχανημάτων Εξόρυξης και Διάνοιξης Τούνελ, Οχημάτων & Εξοπλισμού Κατασκευαστικού 
Κλάδου, bauma 2025, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου της παγκοσμίως και διεξάγεται κάθε τρία χρόνια.  
 
H bauma 2022 έκανε δυναμική επιστροφή µε 3.200 εκθέτες από 60 χώρες και περισσότερους από 495.000 επισκέπτες από πάνω 
από 200 χώρες, αυξάνοντας τον διεθνή της χαρακτήρα αφού οι 250.000 επισκέπτες προήλθαν από χώρες εκτός Γερμανίας.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τις εταιρίες: CVBtech Conveyor belt technologies, 
DEDOUSSIS ENGINEERING LTD, Fasoplast SA, PRATTO S.A., ενώ την Κύπρο εκπροσώπησε η εταιρία Combijet Manufacturing Ltd. 
 
Στις αίθουσες της έκθεσης παρουσιάζονται μηχανήματα γεώτρησης, αντλίες, μηχανήματα και συγκροτήματα επεξεργασίας σιδήρου-
μπετόν, γερανοί, μηχανήματα εξόρυξης, μηχανήματα διάνοιξης και κατασκευής υπογείων σηράγγων, μηχανήματα οδοποιίας και 
µια ποικιλία από εργαλεία, συσκευές, εξαρτήματα και ανταλλακτικά δομικών μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
διεξάγεται σειρά διεθνών συνεδρίων και ημερίδων, όπου συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι και ειδικοί του κλάδου. 
 
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, στο πλαίσιο του στόχου να διευρύνει το διεθνές δίκτυο εκθέσεων, διοργανώνει 4 εκθέσεις 
σε διαφορετικές χώρες: 
 
IranConMin 2023, στην Τεχεράνη (Νοέμβριος 2023): αποτελεί την πιο επιτυχημένη έκθεση δομικών μηχανημάτων και 
μηχανημάτων διάνοιξης υπογείων σηράγγων στην Ιρανική αγορά, δίνοντας έμφαση στα περιβαλλοντολογικά θέματα, η οποία 
λαμβάνει χώρα ετησίως με μεγάλη επιτυχία. 
 
bauma CONEXPO INDIA 2023, στο Greater Noida: H bauma CONEXPO INDIΑ, πρόκειται να λάβει χώρα για έκτη φορά στις 31.01. 
– 03.02.2023 στο Greater Noida της Ινδίας. Η προηγούμενη έκθεση συγκέντρωσε 700 επιχειρήσεις – εκθέτες από 26 χώρες και 
πάνω από 39.173 επαγγελματίες επισκέπτες. Ιστοσελίδα: www.bcindia.com/en/  
 
M&T Expo: Από το 2017 έχει προστεθεί στο δυναμικό της bauma, η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Κατασκευαστικού Κλάδου & 
Μηχανημάτων Εξόρυξης, M&T Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23. – 26.04.2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Σάο Πάολο της 
Βραζιλίας. Η M&T Expo θεωρείται ως η σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στη Λατινική Αμερική, η οποία για το έτος 2024 θα κάνει 
τη 12η της εμφάνιση. 

 
bauma CHINA 2024, στη Σαγκάη: η οποία διεξάγεται για 11η συνεχόμενη φορά στις 26. – 29.11.2024. Κατά την τελευταία 
διοργάνωση, πάνω από 80.000 εμπορικοί επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου από 2.867 εκθέτες από 
34 χώρες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης, www.bauma.de και στο Eλληνογερμανικό 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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