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24η productronica 2021 στο Μόναχο (16. - 19.11.2021) 
Η πρώτη παγκοσμίως διεθνής έκθεση στην κατασκευή πρωτοποριακών ηλεκτρονικών στοιχείων 
και εξαρτημάτων! 
 
productronica China 2022 (23. – 25.03.2022) στη Σαγκάη, Κίνα 
 
electronica India & productronica India 2021 (22. – 24.09.2021) στη Μπανγκαλόρ, Ινδία 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
στις επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία και εξαρτήματα απευθύνεται η Διεθνής Έκθεση, 
productronica, που θα διοργανωθεί στο Μόναχο από τις 16 έως τις 19 Νοεμβρίου 2021.Η productronica 
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και διεξάγεται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, του οποίου επίσημος 
αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  
 
Η έκθεση συγκεντρώνει όλα τα θέματα κατασκευής microchips και άλλων στοιχείων, καθώς και την 
τεχνολογία μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. Στην τελευταία διοργάνωση, το 2019, παρουσιάστηκαν  για 
ακόμη μια φορά καινοτομίες στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών και της ρομποτικής. Η productronica 
συγκέντρωσε περισσότερους απο 1.500 εκθέτες από 44 χώρες και συνολικά 44.000 επισκέπτες από 96 χώρες. 
Θεωρείται εδώ και χρόνια το παγκοσμίως κορυφαίο γεγονός γι’ αυτόν τον εξειδικευμένο κλάδο. 
 
Η productronica ανήκει στο γνωστό εκθεσιακό δίπτυχο του Μονάχου: 
productronica (τεχνολογία κατασκευής ηλεκτρονικών στοιχείων) & electronica (ηλεκτρονικά στοιχεία και 
ενσωματωμένα συστήματα).   
 
Οι κύριοι εκθεσιακοί τομείς της productronica είναι:  

▪ Τεχνολογίες συγκόλλησης  
▪ Τεχνολογία τοποθέτησης 
▪ Κατασκευή κυκλωμάτων και τυπωμένων κυκλωμάτων 
▪ Τεχνολογίες κατασκευής και επεξεργασίας καλωδίων  
▪ Κατασκευή υβριδικών στοιχείων  
▪ Μικρονανοτεχνολογία   
▪ Ρομποτική 

 
Η productronica είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς 
παγκοσμίως. Έτσι διοργανώνεται η productronica China στη Σαγκάη (23. – 25.03.2022), στο Shanghai New 
International Expo Centre (SNIEC) και η electronica India & productronica India  (22. – 24.09.2021) στη 
Μπανγκαλόρ της Ινδίας. 
Ιστοσελίδες: www.productronica-china.com/  & www.productronica-india.com/en/  
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα 
www.productronica.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. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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