Uluslararası Takım Tezgahları,
İmalat ve Otomasyon Teknolojileri Fuarı

Uluslararası Parça, Komponent,
Modüller ve Teknolojiler Tedarik Fuarı

5-8 Şubat 2019 Leipzig
Üretim teknolojisi • Tedarik Endüstrisi • Yeni Teknolojiler

Intec 2019
Intec fuarı Avrupa’da düzenlenen metal işleme sektörünün en önemli fuarlarından biridir.
Fuarın başlıca kapsadığı ürün ve hizmetler ise takım tezgahları yanı sıra, metal işleme teknolojilerinde kullanılan
proses otomasyon üretimi ve tüm üretim teknolojisi ile alakalı sistemlerdir.
Sektörün ileri gelen şirketlerinin yanı sıra
küçük ve orta ölçekli şirketler de Leipzig
fuar alanında üretimde 4.0 çağının
yeniliklerini, ürünlerini ve çözümlerini
sunacaktır.

Intec 2017 verileri:
• 23 ülkeden 1,020 katılımcı
• % 11 Almanya dışından gelen katılımcı
• 51.250 m2 sergi alanı

www.intec-messe.com
Intec Fuarı Katılımcı Sektör Başlıkları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Takım tezgahları (yüzey temizleme, aşındırma, kesme)
Sac işleme makinaları
Presler ve şekillendirme teknolojisi
Yüzey işleme, lazer ve kaynak teknolojisi
Üretim süreçleri
Hassas aletler, edevat, alet ve kalıp imalatı
Üretim otomasyonu ve robotik
Montaj ve işleme teknolojisi
Tahrik teknolojisi, süreç otomasyonu
Sanayi elektroniği, sensör teknolojisi
Ölçme teknolojisi ve kalite güvencesi
Intra lojistik
Yazılım programları, bilişim uygulamaları
Bilim, araştırma, geliştirme

Z 2019
Z Uluslararası Tedarikçiler Fuarı Avrupa’da düzenlenen en önemli tedarikçi fuarlarından biridir ve özellikle makina
ve tezgah üretim sanayii, otomotiv sektörü ve ayrıca elektro-teknik ve elektronik, plastik işleme sanayii ve tıp
teknolojileri gibi çeşitli sanayilerin her türlü ürün ve hizmet tedariğine odaklanmaktadır.
Z fuarının katılımcıları sanayinin alt ve orta üretim
aşamalarına ürün ve hizmet tedarik eden şirketleridir.

www.subcontractingfair.com
Z Fuarı Portföyü:

• Parça ve komponentler
• Birleştirme ve montaj süreçleri
• Ham maddeler ve yarı mamuller
• Teknolojik tedarik hizmet süreçleri

Z 2017 verileri:
•
•
•
•

362 katılımcı
14.000 m2 sergi alanı
% 26 Almanya dışından gelen katılımcı
20 ülke

• Parça ve modül üretimi için alet edevat ve yardımcı
malzemeler
• Elektro teknik/elektronik – parçalar.
• Üretim elemanları, üretim ve yüzey işleme, montaj
ve test işlemleri için yöntemler
• Sanayi hizmetleri
• Bilgilendirme, organizasyon, danışmanlık hizmetleri

Intec ve Z – Mükemmel Bir Fuar Birlikteliği
Bu ortak fuarda malzemeler, parçalar,
komponentler, tedarikçi hizmetleri,
alet, edevat, makinalar, bütüncül
işleme merkezleri, otomasyon ve
üretimde teknoloji çözümleri gibi
tüm üretim ve değer zincirinin
halkaları hazır bulunacaktır.
Intec ve Z 2017: 24.200 Ziyaretçi

Ziyaretçi profili:

• % 98 ıhtisas ziyaretçisi
• % 92 Almanya’dan katılmıştır
• % 86 Yatırım ve satın alma
yetkilileri

Türkiye Makine Tanıtım Birliği
Son yıllarda Türk ve Alman şirketleri
arasında çok iyi ilişkiler geliştirildi.
Intec ve Z ortak fuar bu ilişkileri
geliştirmek, özellikle de Saksonya’
daki şirket ve araştırma merkezleri
ile derinleştirmek için çok kıymetli
bir platform.

Yeni teknolojiler sayesinde üretim
sektöründe günümüzde gerçekleşen
gelişmeler fuarların sergi alanlarında
ve özel teknoloji konferanslarında
görüşülebilecek ve iş birliklerinin
daha da ileriye taşınmasına vesile
olacaktır.

İhtisas Programı
Sektörün güncel konuları Intec ve Z 2019’un ihtisas programının odak
noktası olacaktır.
Farklı toplantı ve organizasyonlar yeni bağlantılar ve uluslararası iş
birliği ağı kurmak için gerekli zemini hazırlamaktadır.
İhtisas Toplantıları, Konferanslar, Çalıştaylar
Aditif üretimde, hafif işleme, sanayi 4.0, sensör teknolojileri, akıllı üretim süreçleri konularında bilim ve sanayi dünyaları
arasındaki yenilik ve bilgi transferi konularının işlendiği sayısız toplantı düzenlenecektir.
Uluslararası Forumlar
Leipzig Messe Saksonya Eyaleti Ekonomi Geliştirme Ajansı ve diğer paydaşlar ile birlikte uluslararası katılımlı teknoloji
forumları düzenlemektedir.
„CONTACT“- İş Görüşmeleri
Uluslararası b2b-iletişim borsası Leipzig Sanayi ve Ticaret Odası ve Enterprise Europe Network tarafından ortaklaşa
düzenlenmektedir. Intec ve Z 2019 katılımcıları ve ziyaretçileri önceden kayıt olmak şartıyla bu toplantıya ücretsiz
olarak katılabilecektir.

Leipzig’e Hoş Geldiniz!
Saksonya eyaletinin bu metropolü size keyifli bir fuar ziyaretiniz için en güzel imkanları sunacaktır. Leipzig, eşsiz kültürel zenginliği, müziği, operası ve
müzeleriyle tanınsa da tarihi şehir merkezindeki ilginç pasajlar ve avluları sizi
güzelliği ile büyülerken keyifli alışveriş imkanı da bulacaksınız.
Arzu ettiğinizde yoğun bir fuar gününün ardından şehrin şirin kafelerinde
veya yöresel ve dünya mutfağı sunan sayısız restoranda eşsiz lezzetler
tadarken dinlenebilirsiniz.
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Tarihler ve Fiyatlar
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Boş stant alanı:

Sıra stant
Köşe stant
Baş stant
Adı stant

14.10.2018
tarihine kadar kayıt

14.10.2018
sonrası kayıt

147,00 €/m2
158,00 €/m2
165,00 €/m2
169,00 €/m2

157,00 €/m2
168,00 €/m2
175,00 €/m2
179,00 €/m2
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Tek biletle iki fuar – Intec ve Z 2019:
Günlük bilet:
22,00 €
Fuar süresince geçerli bilet:
35,00 €
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Komple stant kurulum bedeli 116,00 €/ m2’den başlayan fiyatlarla.
Reklam ve tanıtım ücreti 95,00 €,
Medya ücreti (baskı ve online katalog kaydı için) 190,00 €,
AUMA-ücreti 0,60 €/ m2.
Tüm fiyatlar net fiyatlardır ve Almanya KDV’si dahil değildir.
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Fuarlarımıza katılımcı veya ziyaretçi olarak yer almak için ilginizi çekebildiysek lütfen bizi arayınız
İletişim: Murat Altınova • e-posta: altinova@agoratourism.com • Tel : 0090 212 241 81 71 - 119

Leipzig’e Hoş Geldiniz!

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678-0, Fax: +49 341 678-7800
info@messe-intec.de, www.intec-messe.com, info@zuliefermesse.de, www.subcontractingfair.com

