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LASER World of PHOTONICS 2022 (26. - 29.06.2022)       
25η Διεθνής Έκθεση για Εξαρτήματα, Συστήματα και Εφαρμογές Φωτονικής στο Μόναχο 
 
World of PHOTONICS International Congress 2021 (20. – 24.06.2021) – ψηφιακή διεξαγωγή 
Διεθνές Συνέδριο Φωτονικής  
 
8η LASER World of PHOTONICS INDIA (22. - 24.09.2021) 
Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Εφαρμογών Laser στη Μπανγκαλόρ, Ινδία 
 

Κυρίες και κύριοι, 
 
η LASER World of PHOTONICS είναι η Διεθνής Έκθεση για Εξαρτήματα, Συστήματα και Εφαρμογές Φωτονικής, η 
οποία θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου στις 21. - 24.06.2021, παρουσιάζοντας το συνολικό 
φάσμα του κλάδου Φωτονικής. Η έκθεση διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του 
Μονάχου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Η LASER έχει εξελιχθεί ως η σπουδαιότερη έκθεση του κλάδου της παγκοσμίως. Στην τελευταία διοργάνωση 1.325 
εκθέτες από 40 χώρες, ανάμεσά τους και η ελληνική εταιρία IESL-FORTH, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε πάνω από 34.000 εμπορικούς επισκέπτες, που κατέφτασαν στη LASER, για να δουν από κοντά 
όλες τις εξελίξεις και καινοτομίες του κλάδου. Στη LASER παρουσιάζονται η τεχνική και τα συστήματα laser, καθώς 
και η εφαρμογή τους στα οπτικο-ηλεκτρονικά συστήματα και στην τεχνική των μικροκυμάτων. Η LASER είναι η 
κορυφαία έκθεση στον κλάδο της οπτικής τεχνολογίας και στα συστήματα και εφαρμογές LASER στη βιομηχανική 
παραγωγή. 
 
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες αυτή τη φορά και για τους τομείς εφαρμογής laser στην ηλεκτρονική, 
τα φωτοβολταϊκά και τα αυτοκίνητα. Την έκθεση επισκέπτονται κυρίως οπτικοί, ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι, 
χημικοί μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, χημικοί, επιστήμονες του κλάδου της βιοτεχνολογίας, εταιρίες 
κατασκευής μηχανημάτων, ερευνητές και εφαρμογείς απ’ όλον τον κόσμο. Ο τομέας Start Up World είχε πολύ 
μεγάλη απήχηση, αφού οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις απεριόριστες εφαρμογές, που έχει η 
φωτονική στην Ιατρική αλλά και σε άλλους κλάδους και παράλληλα παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδέες τους σε 
ευρύ κοινό. 
 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης λαμβάνει χώρα το World of Photonics Congress, το οποίο ξεκινάει μία ημέρα πριν 
από την επίσημη έναρξη της LASER, ένα συνέδριο με πολλές διαλέξεις και παρουσιάσεις γύρω από τα πιο σημαντικά 
θέματα του κλάδου.  
 
Για το έτος 2021, το Διεθνές Συνέδριο Φωτονικής θα λάβει χώρα στις 20. – 24.06.2021, πλήρως ψηφιακά, όπου 
θα πραγματοποιηθούν πέντε συνέδρια με 40 υπό-θέματα. Το εύρος των θεμάτων θα επεκταθεί από τη βασική 
έρευνα έως την εφαρμοσμένη επιστήμη, από την επιστήμη λέιζερ, τη φωτονική και την κβαντική οπτική, την οπτική 
μετρολογία, τις ψηφιακές οπτικές τεχνολογίες και τη βιοϊατρική οπτική έως τη χρήση των λέιζερ στη μηχανική 
παραγωγής.  
   
Η LASER World of Photonics είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας. Ο Εκθεσιακός Οργανισμός 
του Μονάχου διοργανώνει την LASER World of PHOTONICS INDIA στις 22. - 24.09.2021, στη Μπανγκαλόρ. 
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.world-of-
photonics.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: www.german-fairs.gr. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου                   
στην Ελλάδα και την Κύπρο   
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