07.-10.03.2023

Uluslararası Takım Tezgâhları,
Üretim ve Otomasyon Teknolojileri İhtisas Fuarı

İşleme endüstrisi, makine ve tesisat yapımı, otomasyon endüstrisi ve aynı zamanda ünlü araştırma kuruluşları ile şekillendirilen bir
ortamda gerçekleştirilen fuar hem global sektör liderleri için, hem de bütün Almanya’nın ve Avrupa’nın yenilikçi ve çözüm odaklı küçük ve
orta ölçekli şirketler için uygulama odaklı etkin bir platformdur.
Bu fuara paralel olarak parçalar, bileşenler, modüller ve teknolojiler ile ilgili Z uluslararası tedarik fuarı gerçekleşmektedir.
Intec ve Z birlikte Avrupa genelinde eşsiz bir fuar birlikteliği oluşturmaktadır ve çıkış maddelerinden parçalara, bileşenlere, yapı
gruplarına, kesme, çıkarma ve ekleme işlemlerine yönelik üretim tekniğine ve üretimin dijitalleştirilmesine kadar birçok alanda katma
değer kazandırma adına sınırsız bir zincir sunmaktadır. Kullanıcılar planlama, üretim hazırlığı, operasyonel üretimin ve dağıtımın tüm
aşamalarında kişiye özel çözümler bulur.
Bir bakışta Intec:
Fuar süresi

07. - 10.03.2023

Fuar çalışma saatleri 07. - 09.03.2023: Saat 09:00 - 17:00 arası
10.03.2023:
Saat 09:00 - 16:00 arası
Düzenlendiği yer

Leipziger Messe (Leipzig Fuarı)
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Paralel organizasyon Parçalar, bileşenler, modüller ve
teknolojiler ile ilgili Z uluslararası tedarik
fuarı
E-Mail

altinova@agoratourism.com

SERGILEME ALANLARI
Intec, metal işleme için geniş bir üretim teknolojisi yelpazesi yanı sıra üretimde yukarı ve aşağı akış süreçleri için otomasyon
teknolojisi ve aynı zamanda atölyeler ve operasyonlar için teknolojiler ve ekipmanlar sunar.
•
•
•
•
•
•

• Üretim otomasyonu ve robotik ölçüm tekniği ve kalite güvence
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi için
kullanılan tesisatlar ile ilgili üretim tekniği
• Depolama ve taşıma tekniği
• Araştırma kuruluşları ve enstitüleri, üniversiteler, yüksekokullar
• Hizmetler

Takım tezgâhları
Diğer makinalar ve teçhizatlar
Eklemeli/katmanlı üretim yöntemleri, lazer tekniği
Özel makine yapımı, makine için önem taşıyan ürünler
Makine bileşenleri ve donanımı, yapı parçaları, yapı grupları
Aletler, tertibatlar, tutucu ve gericiler

HEDEF ZİYARETÇİ GRUPLARI
Şirket yöneticileri, şirket sahipleri, işletme yöneticileri, üretim müdürleri, şirket satın almacılar, teknisyenler, tasarımcılar,
planlamacılar, Çalışanlar, üniversite öğrencileri / stajyerler
ZİYARETÇİLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
• Hassas mekanik / Optik
• Aparat yapımı
• Havacılık
• Diğer endüstri alanları

• Araştırma kuruluşları
• Endüstriyel hizmetler
• Çelik ve hafif metal yapımı
• Metal zanaatkârlığı

• Otomobil ve taşıt endüstrisi
• Elektronik / Elektrik endüstrisi
• Tesisat yapımı
• Enerji üretimi

• Makine yapımı
• Takım tezgâhı yapımı
• Metal işleme
• Alet yapımı

İHTİSAS PROGRAMI
Endüstriyel üretimin önünde büyük mücadeleler vardır. Intec ve Z’nin ihtisas programı bu gelişmeleri benimsemektedir ve
kendi faaliyet alanı ile ilgili çeşitli formatlarda sektörler arası bilgilendirmeler ve yönlendirmeler sunmaktadır.

İHTİSAS TOPLANTILARI,
KONFERANSLAR, ATÖLYE
ÇALIŞMALARI

YENİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK
BAĞLANTI NOKTASI OLARAK ÖZEL
GÖSTRİMLER VE FORUMLAR

Araştırma, endüstri ve ekonomi arasında
bilgi ve inovasyon transferi

Eklemeli/katmanlı üretim – Sensörik – Değer
Kazandırma Zinciri – Yakıt Hücresi Üretimi

KATILIMCI FORUMLARI
Buradaki odak noktanız projelerinizdir günlük operasyonlardan doğrudan ve
uygulama ile ilgili sunumlar sunulmaktadır

İLETİŞİM - İŞ TOPLANTILARI

ULUSLARARASI EKONOMİ
BULUŞMALARI

Avrupa işletmeler Ağı’nın (Enterprise European Network) Saksonya’daki ağ ortakları
ile işbirliği içerisinde hareket edilerek B2B görüşmeler için önceden iletişim aracılığı
sunulmaktadır böylelikle yerinde görüşmeler yapılması sağlanmaktadır

Saksonya ekonomik kalkınma
kuruluşu ve uluslararası ortaklar ile
bağlantılı olarak

2023 FUAR KİRALAMA ALANI İLE İLGİLİ FİYATLAR
Standard

14.10.2022 tarihine kadar kayıt

15.10.2022 tarihinden itibaren kayıt

Sıra stant

156,00 E/m2

166,00 E/m2

Köşe stant

166,00 E/m2

176,00 E/m2

Baş stant

176,00 E/m2

186,00 E/m2

Ada stant

179,00 E/m2

189,00 E/m2

Aşağıda belirtilenler bütün fiyatlara
eklenecektir:
• AUMA (Sergi ve Fuar Derneği)
primi: 0,60 €/m²
• Sabit medya, tanıtım ücreti: 210,00 €*
• Pazarlama ve katılım bedeli: 195,00 €**

* Katılımcı firmaların ürün listelerinde ve aynı zamanda Intec ve Z fuarları katılımcı listelerinde yer alması.
** Her bir katılımcı / ortak katılımcı için reklam malzemelerinin ve müşteri davetiyelerinin başka ek masraflar olmaksızın hazır bulundurulmasını içermektedir

STAND YAPIMI İLE İLGİLİ TEKLİFLER
Komple Paket stant teklifleri

Alanlar

Stant yapım fiyatları

8 – 20 m2

125,00 E/m2

PROFI*

20 – 35 m2

142,00 E/m2

NEO KANTUS*

20 – 35 m2

164,00 E/m2

COMFORT*

* Komple stantların detaylı açıklamasını Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan web sitemizde bulacaksınız.

RAKAMLAR İLE 2019

Intec fuarı yüz yüze organizasyon olarak en son 2019 yılında Z tedarik fuarı ile birlikte gerçekleştirildi. 2021 yılında Intec/Z bağlantısı
dijital fuar olarak gerçekleştirildi.
KATILIMCILAR 2019

KATILIMCILARIN SEKTÖRLER DAĞILIMI

Yurtdışı

% 66

Genel makine yapımı

% 11

% 62

Takım tezgâhları yapımı

980

% 60

Metal işleme

% 53

Taşıt endüstrisi

% 52

Tesis yapımı

Katılımcı

% 50

Alet yapımı
Diğer endüstriyel alanlar

% 25

Zanaat

% 89

Enerji üretimi

Yurtiçi

% 33

% 23

% 21

Diğer

Daha fazla sektör başlığı eklemek müm

ZİYARETÇİLER 2019
ZİYARETÇİ SAYILARI

ALMANYADAN GELEN ZİYARETÇİ
DAĞILIMI
Berlin/Brandenburg

Saksonya-Anhalt

24.400

Thüringen

PROFESYONEL ZİYARETÇİLERİN DAHA ÇOK
İLGİ GÖSTERDİĞİ ALANLAR

% 11

% 10

%6

Bavyera

%8

% 12

% 42

Özel makineler

Diğer federal
eyaletler

% 41

Diğer makineler

% 42

Makine bileşenleri, yapı grupları

% 53

Aletler, Tertibatlar, Kesme Tekniği

% 43

Üretim otomasyonu

Ziyaretçi,
Intec / Z Fuar
Birlikteliği 2019

22.088

% 53

Takım tezgâhları

% 47

Ölçüm Tekniği / Kalite Güvence

% 34

Konstrüksiyon yazılımı

% 53

Ziyaretçi,
Intec

Araştırma kuruluşları

Saksonya

Ziyaretçilerin % 5’i yurtdışından | Ziyaretçilerin % 97’si profesyonel ziyaretçilerdi

SATIN ALMA VE YATIRIM
KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİ

Enerji üretimi ile ilgili üretim tekniği

Nihai belirleyici / Birlikte karar verici

İLETİŞİM
Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8218, info@messe-intec.de
www.messe-intec.de, www.leipziger-messe.de

% 28

Üretim yazılımı
Depolama ve taşıma tekniği
Hizmetler

% 59

% 35
% 29
% 29
% 31

Danışma

Daha fazla sektör başlığı
eklemek mümkün

% 29

