ReMaTec 2019. Co targi branży regeneracyjnej mogą
zmienić w europejskim aftermarkecie?
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W Amsterdamie w czerwcu odbędzie się, jak zawsze z udziałem polskich wystawców i
zwiedzających, jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń branży regeneracyjnej. Targi
ReMaTec w tym roku to 300 wystawców z 32 krajów, wystawa na powierzchni 12 500 m2
powierzchni oraz zapowiedzeni już dziś goście z 75 państw. Będzie to już 10-ta, a więc
jubileuszowa edycja tych targów.
Jaką odgrywają one rolę w europejskim aftermarkeie motoryzacyjnym? Specjalnie dla czytelników
portalu warsztat.pl na to pytanie odpowiada Niels Klarenbek, dyrektor ds. regeneracji w firmie RAI,
organizującej targi ReMaTec.
Trendy technologiczne, takie jak samochody elektryczne, wspólne platformy mobilności i
autonomiczna jazda będą miały naturalnie silny wpływ na samochodowy rynek części zamiennych.
Nie pozostaną więc bez wpływu na rynek regeneracji. Zauważamy w całej, szeroko pojętej
motoryzacji duży trend konsolidacji. To bez wątpienia ekscytujące czasy w motoryzacji. I właśnie
teraz targi ReMaTec oferują możliwość spojrzenia z bardzo bliska na świat regeneracji. Na maszyny
wykorzystywane w tej branży, na umiejętności ludzi, korzyści ekonomiczne i ekolgoiczne, wreszcie
na potrzeby rynku i cały prężnie działający sektor usług. Nie może więc dziwić, że na tych targach
spotykają się nie tylko przedstawiciele sektora regeneracji, ale też niezwiązane dotychczas z tego
typu działalnością firmy oferujące części na pierwszy montaż, ale też menadżerowie dużych sieci
dystrybucyjnych.
Ewolucja regeneracji
Rozwój technologii sprawia, że pojazdy stają się coraz bardziej złożone, a proces regeneracji staje się

przez to coraz bardziej wyrafinowany. Ta branża się zmienia, ale cały czas idzie w kierunku rozwoju.
Potwierdza to chociażby fakt, że powierzchnia wystawiennicza targów ReMaTec stale rośnie: średnio
o kilkanaście procent rok do roku przez ostatnich osiem lat. Początkowo było to spotkanie
niezależnych producentów, dziś wystawiają się tu wysoko wyspecjalizowane firmy, będące w pełnej
zgodności ze standardami OEM.
ReMaTec to targi inne niż wszystkie inne poświęcone szeroko pojętemu aftermarketowi w
motoryzacji. Są może nieco niszowe, ale przez to bardzo fachowe i skoncentrowane na konkretach.
Wszystkie pojawiające się tutaj tematy mają bezpośredni związek z regeneracją.
Pojazdy elektryczne i ich wpływ na branżę
Alternatywne układy napędowe, takie jak hybrydy, samochody elektryczne lub ogniwa paliwowe są
rozwiązaniami jakże różnymi od znanych nam od lat silników spalinowych. Bardzo złożone,
innowacyjne komponenty oraz duże zapotrzebowanie na regularne aktualizacje zamykają drogę
branży regeneracyjnej na funkcjonowanie w motoryzacji jutra? Nic bardziej mylnego. Pojawią się
nowe możliwości regeneracji, nieznane wcześniej. Regenerować można kolejne elementy systemów
zarządzania ciepłem, akumulatory, pokładowe systemy rozrywki itp. Panuje powszechne
przekonanie, że ograniczona dostępność cennych materiałów (takich jak lit) będzie dużym
problemem w dobie rosnącego zapotrzebowania na akumulatory. O tym problemie porozmawiamy
szerzej podczas sesji eksperckiej na ReMaTec 2019, poświęconej regeneracji akumulatorów.
Nagrody Regeneracja Roku (RotY 2019)
Podczas otwarcia targów ReMaTec 2019 odbędzie się ceremonia wręczenia nagród RotY Awards.
Podkreślają one korzyści handlowe i środowiskowe wynikające z regeneracji. Nagrody wpisały się na
stałe w nasze targi i są dziś ich integralną, wyczekiwaną przez wielu gości częścią. Nagrody RotY
Awards to najbardziej prestiżowe obecnie wyróżnienie osiągnięć w dziedzinie regeneracji na świecie.
Trzy tegoroczne statuetki RotY zostaną wręczone 23 czerwca podczas ceremonii otwarcia targów
ReMaTec 2019 w Amsterdamie. Nominację można zgłosić do 10 maja 2019 r. na stronie
www.rematec.com/roty.
RotY 2019 Awards: kategorie
Nagroda w kategorii “najlepsza optymalizacja procesów” zostanie przyznana firmie lub organizacji,
która w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaprezentowała najlepsze udoskonalenie procesu regeneracji - w
części lub całości. Kolejna kategoria to najlepsza innowacja biznesowa. Ta nagroda przyznawana jest
firmie lub organizacji, która wdrożyła model biznesowy lub inicjatywę biznesową, która zapewnia
doskonałe wyniki w każdym aspekcie branży regeneracyjnej. Trzecia nagroda trafi do “najlepszego
ambasadora regeneracji”. Otrzyma ją firma lub osoba, która w opinii jury w największym stopniu
przyczyniła się do zwiększenia ogólnej świadomości i akceptacji regenerowanych produktów.
Kto powinien przyjechać?
W sposób szczególny zachęcamy kadrę menadżerską sieci dystrybucyjnych i kierowników hurtowni,
bo będą mieli doskonałą okazję by poznać szereg korzyści płynących z handlu częściami
regenerowanymi. Zapraszamy oczywiście przedstawicieli warsztatów samochodowych, firmy
oferujące usługi regeneracji.
Czego można się spodziewać na targach ReMaTec 2019?
Spodziewamy się, że w 10-tej edycji targów weźmie udział 3600 gości. Poza wystawą produktów i
urządzeń będą liczne sesje eksperckie. Obok wspomnianej debaty na temat regeneracji

akumulatorów, porozmawiamy też o aspektach prawnych, zatrudnieniu w naszym sektorze,
regeneracji układów kierowniczych, technologiach oczyszczania części, dystrybucji
zregenerowanych komponentów, testach i diagnostyce, a także automatyzacji w procesie
regeneracji. Będzie niezwykle ciekawie!
Targi ReMaTec 2019 odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2019 roku. Bezpłatna rejestracja
TUTAJ.
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