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„The Bright World of Metals” - „A fémek csillogó világa” startvonalhoz érkezett

A GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST – kiállítói meghívók már a
cégeknél vannak
Eljött az idő, amikor a GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST szakvásárokból álló
fémkohászati vásárnégyes startvonalhoz érkezett: a kiállítói meghívókat már kiküldtük a
cégeknek, a világ minden részéről érkező kiállítók mostantól bejelentkezhetnek a „The Bright
World of Metals” rendezvényre és biztosíthatják maguknak a legjobb elhelyezést. 2019. június 25
- 29. között a Düsseldorfi Vásárváros csarnokaiban, „The Bright World of Metals” mottó alatt,
minden az öntödei technikákat és öntvényeket, a fémkohászatot és hőtechnológiákat érintő
témákról szól.
Friedrich Kehrer, a Messe Düsseldorf fémek és öntödei technológiák vásárait átfogó, globális
portfóliójának igazgatója kiemelte, hogy „egyedül itt Düsseldorfban – ráadásul négy vásáron
egyidőben – tudnak az öntödei ipar, valamint a kohászati - és hőtechnológiák teljes iparának
döntéshozói, szakemberei, szolgáltatói és felhasználói egy komplett áttekintést kapni, egymással
eszmecserét folytatni. Itt van lehetőségük a jövő piacát meghatározó, aktuális trendeket
ismertetni és véglegesíteni.” 2019 júniusában a világ minden részéről érkező, várhatóan 78.000
látogató és 2.200 kiállító Düsseldorfot a „The Bright World of Metals”, vagyis a fémek csillogó
világának fővárosává varázsolja. A koncepció elemei is készek: 2017 végén az elnökség
megtartotta alakuló ülését, ahol a négy vásár alappilléreit lefektették, valamint az egyes vásárok
elnökeit is megválasztották. A GIFA és NEWCAST elnöke Dipl.-Ing. Heinz Nelissen, a Vesuvius
GmbH ügyvezető igazgatója; a METEC jelenlegi elnöke Marcel Fasswald, az SMS Group GmbH
vezetőségének tagja, a THERMPROCESS elnöke Dr.-Ing. Joachim G. Wünning, a WS
Wärmeprocesstechnik GmbH ügyvezető igazgatója.
GIFA – 1956 óta főszerepet játszik
A nemzetközi öntészeti szakvásár és szakmai fórum, a GIFA a düsseldorfi vásári portfólióban
hosszú hagyományra tekint vissza, hiszen már 1956 óta kiemelt szerepet játszik a Messe
Düsseldorf történetében. Az utolsó, 2015. évi rendezvényén nemcsak kimagasló eredményt (47
országot képviselő 942 kiállító, 48.783 szakmai látogató, közülük 54 százalék Németországon
kívülről érkezett) tudott elérni, hanem képes volt a világ valamennyi részéről érkező szakmai
látogatónak az innovációk addigi legnagyobb számát is kínálni. A 2019. évi GIFA ugyancsak
megközelítően lefedi a komplett világkínálatot a következő területeken: öntödei- és
olvasztóberendezések, tűzálló technika, berendezések és gépek, forma- és maggyártó gépek,
formaanyagok és formakészítési eszközök, homokfeldolgozás és regenerálás, csapolási és
öntőcsonk-technika, öntödei gépek, kiemelés, tisztítás, nyers öntvények utómunkái, modell- és
formagyártás, irányítás- és automatizálás-technika, környezetvédelem és hulladékkezelés,
információ-technológia.

METEC 2019: tizedik alkalommal Düsseldorfban
A vásári kvartett legstabilabb tagja – már 1979 óta – a METEC, a Nemzetközi Fémkohászati
Szakvásár és konferencia. 2019-ben immár tizedik alkalommal mutatkoznak be a nyersvas-, acél-,
a fémtermelés berendezései, mint az acélöntészeti és acélalakítási berendezések, valamint
a kohók, hengerművek és acélművek berendezései és részegységei is. Az utolsó METEC szakvásár
a maga 17.700
látogatójával (53 % Németországon kívülről érkezett) és a 35 országból érkező 525 kiállítójával
a 40 éves történetének legjobb eredményét érte el.
THERMPROCESS: innovatív hőkezelési technológiák
A THERMPROCESS szakvásár hagyományai még régebbre nyúlnak vissza: a nemzetközi szakvásár
és szimpózium 1974 óta jelent garanciát az innovatív hőkezelési technológiák számára. Az ipari
kemencék és hőkezelők előállítására és alkalmazására vonatkozó legújabb technológiai trendek
bemutatásával jelentős információs előnyhöz jutnak a látogatók. Főbb kínálati csoportjába
tartoznak: ipari kemencék, ipari hőkezelő berendezések és hőtechnológiák, különleges célú
berendezések, szerkezeti elemek és berendezések, üzemi és segédanyagok, munkavédelem és
ergonómia. 7100 szakmai látogató, közülük minden második nemzetközi, és 30 országból érkező
314 kiállító jellemezte az eseményt 2015-ben.
Feltörekvő NEWCAST
A „The Bright World of Metals” rendezvény legfiatalabb tagja 2003 óta teszi tejessé a vásári
kvartettet. Mint a precíziós öntvények vezető világvására, minden 4. évben a szakma olyan
csúcseseménye, amely kimagasló növekedési rátákkal rendelkezik. (2015-ben: 4000 látogató – 66
% nemzetközi, 33 országból érkező 434 kiállító). Az öntvények felhasználási területének
spektruma kiterjed a járműgyártásra, légiközlekedésre, a gépiparra és berendezésgyártásra,
valamint az orvosi beszállítóiparra is.
A kiállítói jelentkezések 2018. januári elindításával a „The Bright World of Metals” vásárkvartett
izgalmas előkészítő fázisához érkezett: a hivatalos jelentkezési határidő 2018. április 30-án jár le.
A jelentkezés a legegyszerűbben az alábbi linkeken történhet:
GIFA
német nyelven: www.gifa.com/1330
angol nyelven: www.gifa.com/2330
METEC
német nyelven: www.metec.com/1330
angol nyelven: www.metec.com/2330
THERMPROCESS
német nyelven: www.thermprocess.de/1330
angol nyelven: www.thermprocess.de/2330
NEWCAST
német nyelven: www.newcast.com/1330
angol nyelven: www.newcast.com/2330
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