Targi Automechanika Frankfurt najważniejsze spotkanie
branży
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Targi Automechanika Frankfurt, które odbyły się we wrześniu 2014 r., zakończyły się
ogromnym sukcesem. Przyciągnęły ponad 140 000 branżystów reprezentujących przemysł
motoryzacyjny. 60% z nich stanowili wizytujący spoza Niemiec. W roli wystawców wystąpiła
natomiast rekordowa liczba 4660 firm z 71 krajów. Najnowsze rozwiązania w dziedzinie
techniki motoryzacyjnej można było oglądać na powierzchni 305 000 m2.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim takie sekcje, jak: alternatywne źródła
napędu, w pełni zautomatyzowane procesy przyjęć pojazdów do napraw, efektywność energetyczna,
rozwiązania lekkich konstrukcji z zachowaniem wysokiej ładowności – wcześniej niemożliwej do
osiągnięcia, akcesoria, wyposażenie dostosowane do potrzeb klientów, multimedia samochodowe
i druk 3D.
Kolejna edycja targów odbędzie się we Frankfurcie nad Menem w terminie 13 – 17 września 2016 r.
Swoje uczestnictwo w targach potwierdzili tacy liderzy branży samochodowej, jak: Bosch, Brembo,
Continental, Christ, Denso, Hella, Istobal, KAW Kiehl, Maha, Mahle, Schaeffler, Wabco czy ZF. Chęć
udziału w targach do tej pory zgłosiło ponad 200 firm z Polski, w edycji w 2014 roku uczestniczyło
150 wystawców reprezentujących nasz kraj.
Automechanika to najważniejsza platforma innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej.
W dziale Tomorrow’s Service & Mobility, prezentowanym w tym roku w Festhalle, będzie można
zobaczyć nowości z dziedzin: Connectivity (innowacje w zakresie serwisowania), alternatywnych
źródeł napędu, jazdy automatycznej oraz Mobility Services (wyposażenie warsztatu). Głównymi
działami tematycznymi w tym roku będą: Repair & Maintenence – naprawa i konserwacja; Parts &
Components – części zamienne i podzespoły; Accessories & Customizing – akcesoria
i indywidualizacja wyposażenia; Car Wash, Care & Reconditioning – myjnie oraz pielęgnacja;
Electronics & Systems – elektroniczne części zamienne i podzespoły oraz Management & Digital
Solutions – zarządzanie i rozwiązania cyfrowe.
Na otwartych terenach pomiędzy halami 8, 9 i 11 zlokalizowane będzie Car Wash City, czyli

ekspozycja myjni samochodowych. W tym roku odwiedzający ten sektor będą mogli po raz pierwszy
obejrzeć pokazy na żywo.
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REIFEN goes Automechanika Frankfurt
To nowy sektor na Automechanice Frankfurt 2018 tworzony we współpracy z Messe Essen. Za dwa
lata, równolegle do Automechaniki, od 11 do 15 września 2018 r. odbędą się targi opon REIFEN.
Dotychczas organizowane były one co dwa lata w Essen, od 2018 roku będą przeniesione do
Frankfurtu. Dodatkowa ekspozycja znajdzie się w najnowszej hali 12, która obecnie jest w budowie.
Tym samym branżyści będą mogli obejrzeć jeszcze większy asortyment w jednym czasie i miejscu.
Więcej informacji dostępne na www.automechanika.com oraz www.targifrankfurt.pl
UWAGA!!
Osoby zainteresowane ofertą wyjazdu z pełnym serwisem na targi Automechanika 2016 zapraszamy
do kontaktu: tel. 22 49 43 201, Dorota Idzikowska, e-mail:
dorota.idzikowska@poland.messefrankfurt.com [skip_main_image]
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