
A Hannover Messe 2012-ben Április 23-tól 27-ig kerül megrendezésre. Több mint 90 országból 
várja a kiállítókat és látogatókat.  A világ legnagyobb technológiai kiállításán lehetőség nyílik 

az aktuális trendek, innovációk megismerésére és üzleti kapcsolatok létesítésére. 
Ebben az évben a kiállítás partnerországa Kína. 

A Hannover Messe nyolc 
szakkiállítással várja a kedves 

látogatókat
und Gebäude

Industrial Automation

A szakkiállítás területei: folyamat-automatizálás, gyártási 
folyamatok automatizálása, rendszermegoldások termelés 

és épületgépészet számára.

Industrial Automation az ipari automatizálás  minden területét felöleli. A logikusan felépített 
koncepció átfogja a központi automatizálás mindet területét, amely kiegészül a fő 
alkalmazási folyamatokkal, a gyártási automatizálással és az energiával kapcsolatos 
alkalmazásokkal. Olyan témák kerülnek bemutatásra illetve vitára, melyek a jövőben nagy 
jelentőséggel bírnak. 
www.hannovermesse.de/de/industrialautomation 

Energy

Szakkiállítás  a megújuló- és hagyományos energiatermelés, 
-ellátás, -átvitel, -elosztás és -tárolás témakörökben.

Az Energy a világ legnagyobb energia-technológiai kiállítása. Optimális platform a tartós, 
hatékony, biztonságos és versenyképes energia-technológiai termékek és megoldások 
bemutatására és megvitatására.
Előtérben többek között az energia előállítási megoldások valamint továbbítási, elosztási és 
tároló technológiák állnak, kiemelt figyelmet fordítva a megújuló energiaforrásoknak; Smart 
Grids, Contracting, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés.
www.hannovermesse.de/de/energy 



MobiliTec

Hibrid és elektromos meghajtású technológiák, mobil 
energatárolók.

MobiliTec az alternatív technológiák potenciális piaca. Fő témája többek között a hibrid és 
elektromos meghajtású technológiák, a villamosenergia infrastruktúra valamint a mobil 
energiatároló megoldások.
www.hannovermesse.de/de/mobilitec     

Digital Factory

Intergrált folyamatok és informatikai megoldások 
szakkiállítása

A Digital Factory ipari szoftver-megoldásokat mutat be, hangsúlyt helyezve a termelésre és 
termékfejlesztésre, valamint ezek integrálására az üzleti folyamatokba. A kiállítás 
középpontjában a következők állnak: virtuális termékfejlesztés (CAX), Product Lifecycle 
Management (PLM), termelés- és folyamattervezés (ERP, PPC), Rapid Prototyping und Rapid 
Manufacturing, integrációs folyamatok, Manufacturing/Automation (MES), Virtualis üzembe 
helyezés, technológiák terjesztése és szervizelése, off-line programozás és aktiválás, 
vizualizáció és szimuláció.
www.hannovermesse.de/de/digitalfactory

Industrial Supply

Ipari beszállítók szakkiállítása

Az Industrial Supply szakkiállításon olyan megoldások kerülnek bemutatásra, amelyek átszövik 
a beszállítás teljes folyamatláncát: anyag-és technológiai know-how, tervezés és kivitelezés, 
alkatrészek, részegységek és rendszerek. Főbb témái többek között: könnyűszerkezetes építés, 
hatékony anyagfelhasználás, célzott marketing és az innováció új felhasználói szegmensek 
számára.
www.hannovermesse.de/de/industrialsupply 

CoilTechnica

Tekercsek, elektromotorok, generátorok, transzformátorok 
szakkiállítása

CoilTechnica vezető nemzetközi bemutató és közösségi platform az iparágban. 2010-ben és 
2011-ben nagy sikert aratott, így 2012-ben még több kiállítóval várja az érdeklődőket.  
www.hannovermesse.de/de/coiltechnica 



Industrial GreenTec/Metropolitan Solutions

Industrial GreenTec
Környezettechnológiai szakkiállítás

A GreenTec első alkalommal kerül megrendezésre, környezetvédelmi 
technológiák ipartól az iparnak mottóval. Fő témakörök: az ipari 

újrahasznosítás, -ellátás és -hulladék megsemmisítése, a levegő és a víz 
tisztasága, hosszú távú tárolási technológiák, az erőforrás-hatékonyság, 

szolgáltatás- és tanácsadó hálózat az  ipari értéklánc mentén. 
www.hannovermesse.de/de/industrialgreentec 

Metropolitan Solutions
Technológiák a városi infrastruktúra számára

A globalizáció, 
klímaváltozás és erősödő 
urbanizáció kihívás elé 
állítja a városokat. A 
megoldás kulcsa: 
infrastruktúra. Különös 
figyelmet kell fordítani a 
energiaszolgáltatásra, 
vízgazdálkodásra, 
szennyvízgazdálkodásra 
és a mobilitási 
infrastruktúrára. 

A szakkiállítás fő témakörei: 
 Energiainfrastruktúra – decentralizált energia ellátási rendszerek, energia nyerése 

hulladékból, energiatárolási megoldások, energia elosztó rendszerek.
 Mobilitás – mobilitási koncepciók, fogyasztó közeli áruellátási struktúra, 

forgalomirányítás.
 Épületek infrastrukturális fejlesztése – energia-hatékony építési technológiák, green 

building, modern épületek mint „energia termelők”, önálló épületrendszerek 
integrációja.

 Biztonságtechnika – biztonsági megoldások a szállítás, ellátás és épületmanagement 
területén, elektronikus biztonsági berendezések, ellenőrzési és felügyeleti eszközök és 
rendszerek.

 Hulladékgazdálkodás – kommunális hulladék kezelése, közterületek, közutak tisztítása. 
 Víz-, szennyvízgazdálkodás – ivóvíz nyerési módszerek, ivóvízellátás, ipari 

szennyvíztisztítás.
www.hannovermesse.de/de/ueber-die-messe/programm/highlights/metropolitan-solutions



Research & Technology

Kutatási, Fejlesztési és Technológiai Transzfer szakkiállítás 

A Research & Technologie az a platform, ahol a kutatási eredményeket és úttörő  ipari 
fejlesztéseket ismerheti meg a látogató. Lényege, technológiák továbbítása az egyetemek 
kutató-laboratóriumaiból az ipar mindennapi alkamazásaiba. A cél a piac- és versenyképes 
ötletek gyors és hatékony továbbítása  az ipari felhasználók felé.
Célcsoportjai fejlesztők és döntéshozók az ipar minden területéről.
www.hannovermesse.de/de/researchandtechnology 

Remélem felkeltettem érdeklődését és tisztelettel üdvözölhetjük Önt a 
Hannover Messe látogatói között!


