ceramitec conference (15. – 16.09.2021)
15η ceramitec 2022 (21.- 24.06.2022) στο Eκθεσιακό Kέντρο του Mονάχου
“Technologies – Innovations – Materials”
2η VIETNAM Ceramics 2021 (08. – 09.12.2021) Hanoi, Vietnam
15η Indian Ceramics Asia 2022 (02. – 04.03.2022) – Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Κεραμικών στο
Γκαντχιναγκάρ της Ινδίας
Κυρίες και κύριοι,
η Διεθνής Ειδική Έκθεση στον κλάδο της Βιομηχανίας Κεραμικών, ceramitec 2022, θα διεξαχθεί από τις 21 έως 24.06.2022
στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη 15η ceramitec, η οποία θα λάβει χώρα παράλληλα με
τις εκθέσεις automatica και analytica.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2021, έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση του ceramitec conference, ένα συνέδριο
συνοδευόμενο από έκθεση, το οποίο θα αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας με την ceramitec 2022 και θα λάβει χώρα στις 15. –
16.09.2021. Τα θέματα, που θα αναπτυχθούν είναι: τεχνικά κεραμικά, μεταλλουργία σε σκόνη, έλεγχος διαδικασίας κεραμικών,
εξοπλισμός και υλικά. Στο συνέδριο αναμένεται να συγκεντρωθούν 1.000 παρευρισκόμενοι και 70 εκθέτες.
Η ceramitec είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη, σε παγκόσμια κλίμακα, κάτι που φαίνεται και από τα νούμερα, καθώς στην
τελευταία διοργάνωση το 2018 συγκεντρώθηκαν 15.000 εμπορικοί επισκέπτες από 93 χώρες, κυρίως από τον ευρωπαϊκό, αλλά
και τον ασιατικό χώρο, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες των 633 εκθετών από 38
χώρες στον τομέα παραγωγής πρώτων υλών και της τεχνολογίας κεραμικής με τη διεθνικότητα της έκθεσης να φτάνει το 60%.
Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι εταιρίες: Mathios Refractories S.A., SABO Filiere S.A. και SABO S.A.
Μεγάλη επιτυχία είχε και το κλαδικό συνεδριακό πρόγραμμα, το οποίο διεξήχθη παράλληλα με την έκθεση. 4.000 επισκέπτες
έλαβαν μέρος σε 65 εκδηλώσεις.
Εκτός από μηχανήματα κεραμικής, στην CERAMITEC 2022 θα παρουσιαστούν πρώτες ύλες και συμπληρωματικά αυτών,
διαδικασία προετοιμασίας, αποδοχής σχήματος, στεγνωτήρια, φούρνοι, τεχνολογία μέτρησης-κατεύθυνσης-ρύθμισης,
εξοπλισμός εργαστηρίων, μεταφορά-συσκευασία-αποθήκευση, επεξεργασία και προστασία περιβάλλοντος. Δείτε όλη τη
γκάμα των προϊόντων, που παρουσιάζονται στη CERAMITEC στο http://www.ceramitec.de/en/exhibitors/products.
H ceramitec είναι μία έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας και σημειώνει επιτυχίες παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα
στο δυναμικό της η έκθεση έχει συγκεντρώσει δύο εκθέσεις στην Ασία. Την VIETNAM Ceramics και την Indian Ceramics Asia.
Η VIETNAM Ceramics θα κάνει τη δεύτερη της εμφάνιση και θα πραγματοποιηθεί στο International Centre for Exhibitions (ICE)
στις 08. – 09.12.2021. Σημειώνεται ότι το Βιετνάμ παραμένει μια εκ των ασφαλέστερων και πιο κερδοφόρων αγορών του
κλάδου της. Ιστοσελίδα: http://vietnamceramicsexpo.com/
Η Indian Ceramics Asia, η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Κεραμικών διοργανώνεται για 15η φορά στο Γκαντχιναγκάρ της Ινδίας.
Ύστερα από τη τεράστια επιτυχία που σημείωσε η Indian Ceramics το 2019 με πάνω από 8.400 επισκέπτες και 300 εκθέτες,
δόθηκε η σκυτάλη στην επόμενη Indian Ceramics Asia 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02. – 04.03.2022 στο Εκθεσιακό
Κέντρο της πόλης, Γκαντχιναγκάρ. Ιστοσελίδες: www.indian-ceramics.com ή www.ceramicsasia.net
Kάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στις εκάστοτε ιστοσελίδες. Πληροφορίες 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.germanfairs.gr.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
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