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بدین وسیله مایل است به نمایندگی از جانب شرکت نمایشگاه های هانوفر که ساالنه پیشروترین نمایشـگاه
بینالمللی تخصصی تکنولوژی ،ماشینآالت صنعتی و صنایعنوین هانوفر " "HannoverMesseبا قریب 70
سال سابقه درخشان را که مطرحترین نمایشگاه صنعتی دنیا است ،به آگاهی برساند که همزمان با برپایی رویداد
دیگری تحت عنوان  CeMATبا تمرکز بر روی سیستم های حمل و نقل برگزار می گردد .این رویداد از  23تا
 27آوریل  2018برابر  3تا  7اردیبهشت  1397برپا میشود .این مهم در سال  2017با مشارکت 6،500
غرفهگذار از  73کشور و حضور بیش از  225،000بازدیدکننده متخصص برگزار شد.
مزید آگاهی نمایشگاه فوق از مجموع  6نمایشگاه با موضوعات و نوآوریها به شرح زیر ارائه میشود:
 :Industrial Supplyتهیه و تأمین مواد اولیه ،قطعات و ملزومات و سیستمهای صنعتی جهت ساخت
اتومبیل ،ماشین آالت ،تأسیسات و کارخانجات و انواع تکنولوژی اتصال ،جوشکاری ،لحیم ،پرچ و پانچ ،پردازش
فلز ،ورق فلز ،استیل ،تکنولوژی پالستیک ،پردازش پالستیک ،الستیک ،مواد کامپوزیت ،مهندسی طراحی،
فناوری بست ،مواد تقویتشده با فیبر ،لوازم و اتصاالت ،فناوری ریختهگری ،خط اتصال تجهیزات ،فناوری
اتصاالت و ...
 :Industrial Automation & MDAاتوماسیون در صنایع مهندسی الکترونیک و مکانیک ،سیستمهای
روبوتیک و انتقال انرژی در کارخانجات تولید صنایعغذایی ،نوشیدنی ،دارویی و شیمیایی ،پالستیک و فلزات،
نفت و گاز ،برق و مخابرات ،بازیافت زباله شامل  3زیرمجموعۀ )1 :سیستمهای آنالیز ،اندازهگیری و کنترل در
روند اتوماسیون  )2سنسورها ،ادوات و لوازم الکتریکی ،مونتاژ و جاگذاری خطی در روند اتوماسیون کارخانجات
 )3سیستمهای کنترل و پردازش دراتوماسیون ،همچنین سرویسهای دیجیتال صنعتی و راهحلهای دیجیتالی
در زمینه نگهداری و مدیریت کارخانجات صنعتی
انتقال قدرت ،سیستمهای حرکت خطی ،یاطاقانهای ضد اصطکاک ،گیربکس ،پمپ
 :Digital Factoryسرویس و راهحلهای دیجیتال صنعتی در زمینه نگهداری و مدیریت کارخانجات و فـرآیند
اتوماسیون
 :Energy System & Mobilityتولید ،انتقال و ذخیره انواع انرژی (از ژنراتور و باطری تا توربینها و
نیروگاهها) ،صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،انرژیهای تجدیدشونده ،بیوگاز ،مهندسی محیطزیست ،سیستمهای
امنیتی ،خدمات ،نرمافزار
 :Research & Technologyتحوالت ،تحقیقات و پژوهشها در انواع تکنولوژیها و زمینههای صنعتی،
تحقیقات هوا و فضا ،محصوالت صنعتی ،طراحی صنعتی ،ابداعات ،الکترونیک نوری ،تحقیق و توسعه ،خدمات،
راهاندازی کسب و کار ،آموزش تکمیلی ،فناوریها ،سیستمهای آزمایش ،دانشگاه

 :CeMATنصب و راهاندازی کارخانهها ،سیستم ها ،ملزومات و منضمات مربوط و بررسی و کنترل پایدار با
استفاده از دستگاههای انتقال و ترابری خودکار -انواع جرثقیل و باالبرهای اتوماتیک و مکانیکی ،ادوات و ابزارهای
باالبری و انواع سرویسهای انتقالی -سیستمها و تجهیزات انبار کاال و مخازن در زمینههای مختلف صنعتی-
انواع بارکشها ،کامیونهای صنعتی و کلیه ادوات و تجهیزات بارگذاری و باربرداری در بنادر -تجهیزات و
نوآوریهای صنایع بستهبندی و سرویسهای بارگیری صنعتی
خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه ،در اسرع وقت به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به
نشانی  www.teheran.diplo.deمراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید .کارت ورودی تمام مدت نمایشگاه
مذکور انحصار ًا توسط شرکت فوژانراهبراننامی ،نماینده انحصاری نمایشگاههای هانوفر در ایران به فروش می
رسد.
یادآور می شود که کارت ورودی نمایشگاه ،تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر میشود و تائیدیه رزرو
هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آن الزامی است.
خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر این نمایشگاه با نیلوفر خادمیان -کارشناس بازاریابی و
فروش (داخلی  )104این شرکت تماس حاصل فرمائید.
دفتر نمایندگی نمایشگاه هانوفر در ایران
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