Διεθνής εμπορική έκθεση για την Αυτοκινητοβιομηχανία, Aftermarket και Original
Equipment.
Η automechanika DUBAI, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την παγκόσμια
αυτοκινητοβιομηχανία, στον κλάδο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τον εξοπλισμό και οργάνωση
συνεργείων, ανταλλακτικών, ειδών αξεσουάρ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, ελέγχου &
βελτίωσης κινητήρων, περιποίησης οχημάτων και εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων ανοίγει ξανά τις πύλες στο
Dubai International Convention & Exhibition Center από 7 – 9 Μαϊου 2017.
Στην έκθεση automechanika DUBAI του 2016 συμμετείχαν 2.017 εκθέτες προερχόμενοι από 58 χώρες, οι οποίοι
παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 30.000 εμπορικούς επισκέπτες. Το ρεκόρ έσπασε η
προέλευση των επισκεπτών που ταξίδεψαν από 138 χώρες για να δουν τα τελευταία προϊόντα και τεχνολογίες στον
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην automechanika DUBAI 2017 θα παρουσιαστεί οτιδήποτε θέτει το
μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας σε «κίνηση». Επισκέπτες από το χώρο των συνεργείων και σταθμών service,
χονδρέμποροι όλων των κλάδων και κυρίως από τον τομέα της βιομηχανίας (κατασκευαστές οχημάτων,
εξοπλισμού οχημάτων και ανταλλακτικών) θα βρίσκονται εκεί. Από βιομηχανίες αυτοκινήτων, εξαρτήματα
αυτοκινήτων, συστήματα αυτοματισμού, ανταλλακτικά, προμήθειες και φροντίδα αυτοκινήτου, μέχρι και θέματα
προστασίας περιβάλλοντος και ανακύκλωσης. Το όνομα της Automechanika παγκοσμίως ταυτίζεται με την καλή
γνώση της αυτοκινητοβιομηχανίας και τις άριστα οργανωμένες εκθέσεις.
Τα προϊόντα που θα παρουσιάσει η automechanika DUBAI 2017 είναι:
 Εξαρτήματα οχημάτων και μέρη της κινηματικής αλυσίδας, του πλαισίου, του αμαξώματος καθώς και
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου
 Αξεσουάρ και είδη Tuning
 Λιπαντικά, γράσα, ορυκτέλαια
 Λάστιχα & Μπαταρίες
 Εξοπλισμό για συνεργεία και τμήματα service των οχημάτων, επισκευή, αποκατάσταση ζημιών και
περιποίησης αμαξώματος, βαφής, εξοπλισμό κτιρίων γκαράζ, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων &
πλυντηρίων αυτοκινήτων
Είναι βέβαιο ότι στην φετινή διοργάνωση θα ξεχωρίσουν οι νέες κατηγορίες προϊόντων τα ελαστικά και οι
μπαταρίες οχημάτων αφού και οι εισαγωγές και εξαγωγές προς άλλες χώρες όπως το Ιράν, το Σουδάν, το
Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.
Η Automechanika Dubai είναι το “γεγονός” για την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας
και των After sales προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

 Ώρες λειτουργίας της automechanika DUBAI 2017:

7-9.5.2017:

10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ

Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και παράλληλα ενημερωθείτε
και κάνετε κρατήσεις για μετάβαση και διαμονή σας μέσω του γραφείου της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην
Ελλάδα και την Κύπρο, ώρες λειτουργίας από 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.
Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr, Travel4Fairs –
Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ

