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A szuperlatívuszok vására
bauma 2019: Több kiállító, több látogató, több lehetőség


Új rekord: 3.500-nál is több kiállító 55 országból



Új lehetőségek: virtuális valóság és bauma PLUS



Klaus Dittrich, a vásár igazgatója: „Túlnövünk magunkon – digitálisan is“

A bauma 2019. április 8-ai kezdete előtt hat hónappal a Messe München új kiállítói
rekordot jelentett: több mint 3.500 kiállító mutatkozik be 55 országból – közel 100-zal
több, mint 2016-ban. A bauma PLUS által még több vállalkozás jut kiállítási
lehetőséghez, a virtuális valóság segítségével pedig az építési terület jeleníthető meg
a vásárcsarnokban. A cél a 600.000-es látogatói szám elérése.
„Az iparág virágzik, és vele együtt a bauma is. A nagy érdeklődésre tekintettel a vásárterületet
614.000 négyzetméterre bővítettük, ezzel lehetővé téve minél több kiállító megjelenését. A bauma
2019-cel túlnövünk magunkon – digitálisan is“ – mondta Klaus Dittrich, a Messe München
ügyvezető elnöke.
Először adódik alkalmuk a látogatóknak a B0-s csarnokban a szektor virtuális felfedezésére –
köszönhetően a Virtual- und Augmented Reality-nek. Ezt a kép-, hang- vagy érzékszervi
visszacsatolások - mint például a szél érzékelése - kombinációja teszi lehetővé. „A standok területe
korlátozott, a digitális tér határtalan. Az új digitális ajánlatokkal bevisszük az építési területet a
vásárcsarnokba, és kidolgozzuk digitális portfóliónkat“ – mondta a bauma projektvezetője, Mareile
Kästner.
bauma PLUS részvételi koncepció
Újdonságok a bauma PLUS modellek is, melyek még több kiállítót vonzanak a vásárra. A bauma
PLUS ONSITE segítségével a kiállítók kompakt felületen mutathatják be vállalkozásukat. A bauma
PLUS MOVE egy rugalmas együttműködési terület, ahol a látogatók és a kiállítók találkozhatnak
egymással. Ez nem csupán a cégek számára kínál lehetőségeket: „A látogatók így átfogó képet
kaphatnak az iparág szereplőiről. Az új megjelenési módokkal célunk a 600.000-es látogatói szám
elérése, valamint tovább erősíteni helyzetünket a világ legnagyobb építőipari gép vásáraként“ –
nyilatkozta a vásár vezetője, Klaus Dittrich.
A kiállítók aktuális listája megtalálható a bauma kiállítói adatbankjában.
További információk a vásárról: www.bauma.de.

bauma
A bauma az építőipari és építőanyag-gyártó gégek, bányászati gépek, építőipari járművek és
berendezések vezető rendezvénye. 614.000 négyzetméteres teljes kiállítási területével a világ
legnagyobb vására. 2016-ban 58 országból érkező összesen 3.425 kiállítójával, valamint 219
országból érkező 583.736 látogatójával minden korábbi rekordot megdöntött. A bauma 3 évenként
kerül megrendezésere, a következő szakvásár időpontja és helyszíne: 2019. április 8-14.,
München.
bauma NETWORK: a Messe München további 5 építőipari gépekkel foglalkozó vásárt
szervez
A bauma vásáron túl a Messe München széles kompetenciával rendelkezik más nemzetközi
építőipari gépekről szóló kiállítások szervezése területén is. A Messe München rendezi a bauma
CHINA-t Shanghaiban, az Association of Equipment Manufacturers (AEM) szervezettel közösen a
bauma CONEXPO INDIA-t Gurgaon/Delhiben, valamint a bauma CONEXPO AFRICA-t
Johannesburgban. 2015 decemberében a Messe München a vezető orosz építőipari
berendezésekről szóló vásár, a CTT megvásárlásával, melyet időközben átneveztek bauma CTT
RUSSIA-ra, sikeresen tovább építette portfólióját. 2017 márciusában a bauma NETWORK tovább
bővült az M&T EXPO-val – a SOBRATEMA-val (Brazilian Association of Technology for Construction
and Mining) kötött licencmegállapodás formájában.
Messe München
A beruházási javakról, a fogyasztási cikkekről és az új technológiákról szóló, több mint 50 saját
szakkiállítással a Messe München a világ egyik vezető vásárszervező társasága. Évente több mint
50.000 kiállító és mintegy 3 millió látogató vesz részt a több mint 200 rendezvényen a müncheni
vásárterületen, az ICM-ben – Internationales Congress Center München –, az MOC
rendezvényközpontban, valamint külföldön.
A Messe München leányvállalataival közösen
vásárokat szervez Kínában, Indiában, Brazíliában, Oroszországban, Törökországban, Dél-Afrikában,
Nigériában, Vietnámban és Iránban. A Messe München Európában, Ázsiában, Afrikában és DélAmerikában több mint 100 országot ellátó, mintegy 70 külföldi képviseletével világszerte jelen van.

