IFAT Eurasia (25. – 27.03.2021) στην Κωνσταντινούπολη
4η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης στην
Κωνσταντινούπολη
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει την 4η Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT Eurasia
2021 στην Κωνσταντινούπολη
IFAT 2022 (Μόναχο, 30.05. - 03.06.2022)
52η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT 2022 στο Μόναχο
Κυρίες και κύριοι,
o Eκθεσιακός Oργανισμός του Μονάχου, στο πλαίσιο του στόχου να διευρύνει το διεθνές δίκτυο εκθέσεων, διοργανώνει την IFAT Eurasia, την Έκθεση
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για την πολλά υποσχόμενη τούρκικη αγορά, που αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η επόμενη διοργάνωση της
IFAT EURASIA, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, θα λάβει χώρα στις 25.-27.03.2021 στην Κωνσταντινούπολη, στο Istanbul Expo Center (IFM), Hall
9-10-11.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα
και την Κύπρο, διοργανώνει την 4η Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT Eurasia 2021, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικής
δικτύωσης, για να συμβάλει στην ενίσχυση των επαφών και της τεχνογνωσίας σε τομείς με προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής και κυπριακής
οικονομίας!
Στην προηγούμενη IFAT Eurasia, συμμετείχαν 215 εκθέτες εκπροσωπώντας 399 brands και 10.467 επισκέπτες ξεπερνώντας τις προσδοκίες των
διοργανωτών και επιβεβαιώνοντας το γεγονός, ότι η IFAT Eurasia, αποτελεί τη νεοεισερχόμενη πλατφόρμα τεχνολογιών, που συνδέεται με το
περιβάλλον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 3η Επιχειρηματική αποστολή, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, συμμετείχαν
η εταιρία ECO CRETA PHOENIX, εκπρόσωποι του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, δήμαρχοι και στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και επιτελικά στελέχη
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πολλές επαφές με γερμανικές εταιρίες, όπως και με εταιρίες άλλων
χωρών, με σκοπό τόσο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εμπορικών συνεργειών, όσο και τη δημιουργία πεδίων συνεργασίας για έργα που
προγραμματίζονται, προκειμένου να καλύψουν κενά στις υποδομές της Ελλάδας, για τη διαχείριση υγρών και στέρεων αποβλήτων, ενώ, παράλληλα,
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και εξελίξεις του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.
Στην αγορά της Τουρκίας προγραμματίζονται ως το 2023, βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών, επενδύσεις ύψους 53 δις. ευρώ για τεχνολογίες και υπηρεσίες
περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη αστικοποίηση, η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών και η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για αειφορία είναι η
κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής υποδομής στην Τουρκία. Αυτόν το σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει η IFAT Eurasia.
Η μητρική έκθεση της IFAT Eurasia, η IFAT του Μονάχου, σημείωσε ρεκόρ στην τελευταία της διοργάνωση με 3.305 εκθετών, από 58 χώρες, 141.000
εμπορικούς επισκέπτες από 160 χώρες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε μια εκθεσιακή επιφάνεια των 215.000 τ.μ. Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί στις
30.05. – 03.06.2022, όπου το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προγραμματίζει τη διοργάνωση Επιχειρηματικής αποστολής .
Στην τελευταία διοργάνωση της IFAT, η Ελλάδα έδειξε δυναμική παρουσία με 8 επιχειρήσεις – εκθέτες: ECOTECH LTD, GEKASMETAL, HELECTOR SA,
LUBRICO – A. TSAKALIS LTD, PAPANTONATOS SA, ROTOGRAN AEBE, SABO SA και TEMAK SA.
Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην IFAT, είναι οι εξής:
•
Άντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων
•
Επεξεργασία νερού και λυμάτων
•
Διανομή νερού και συστήματα αποχέτευσης
•
Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση
•
Παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων
•
Αποκατάσταση / επεξεργασία εδάφους
•
Καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
•
Ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης
•
Τεχνολογίες και υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας
•
Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου
•
Διαχείριση και υπηρεσίες περιβάλλοντος
•
Παροχή υπηρεσιών
•
Επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας
Οι κάρτες εισόδου για εμπορικούς επισκέπτες είναι δωρεάν με οnline registration στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.ifat-eurasia.com. 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 του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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