Fagmesse for produktion og industri
21. - 24. januar 2020 i Hamburg

Save the date: NORTEC 2020
Årets første branche-træf for industrien
NORTEC er Nordtysklands store fagmesse for produktion og industri. Messen finder i januar 2020 sted for 17. gang
og tiltrækker beslutningstagere fra hele Tyskland.
Messen er et professionelt branche-træfpunkt for hele industrien og præsenterer alle dele af værdikæden inden for
produktion.
På den kommende messe vil der igen være stor fokus på Industri 4.0 med integrationen mellem den digitale verden og
den fysiske produktion, samt udviklingens store betydning for de små og mellemstore firmaer.

Hvornår

Hvem besøger NORTEC

21.-24. januar 2020
Tirsdag, onsdag og torsdag: 9.00 – 17.00
Fredag: 9.00 – 15.00

•

Hvor
I de nye messehaller midt i Hamburg
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1, DE-20357 Hamburg

•

Messen besøges af mere end 12.000 fagfolk fra
Tyskland og de omkringliggende lande
Beslutningstagere og indkøbere fra hele Nordtyskland, overvejende fra brancher som maskinindustri, emballageindustri, automation og
vindenergi samt fra luftfarts- og skibsindustrien
besøger NORTEC

Hvem udstiller på NORTEC
Messen har mere end 450 udstillere fra 16 lande
•
•
Virksomheder med kompetencer indenfor metalog overfladebehandling, elektronik og teknik,
automation og styring, konstruktion og værktøj,
IT og logistik, samt et bredt udvalg af underleverandører udstiller på NORTEC.

FOR INFO OM
Den Danske Fællesstand
kontakt os på +45 2041 7966
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NORTEC – Fokus og indhold
På NORTEC er der fokus på hele paletten indenfor produktions- og fremstillingsindustrien. Alt fra forarbejdning af metal og plastik til fremstilling af værktøj og støbeforme.
Overfladebehandling, laserteknik og logistik samt halvfabrikata og produktionsudstyr
- du finder det hele på NORTEC.
Industri 4.0 er Top-Temaet på NORTEC 2020 – integrationen mellem digitale løsninger og fysisk produktion slår mere og mere igennem og messen sætter derfor ekstra
fokus på nye produktgrupper så som 3D-Tryk, robotteknik, automation, elektronisk
måleudstyr, IT-sikkerhed, simulation og automatiske lager- og produktionsstyringssystemer - både i relation til større produktioner, men også ved fremstilling af prototyper
samt design- og produktudvikling.
NORTEC er en messe, hvor også mindre og nystartede virksomheder får en platform,
hvor de kan fremvise deres produkter og kompetencer.

Konferencer og workshops
Udover NORTEC-Forum, som byder på et spændende program med temadage, vil
der i hele messens løbetid være et bredt udvalg af konferencer og workshops med
brancherelevante temaer, bl.a. hvordan Industri 4.0 føres ud i livet, også i SMV’er.

Temaer for seneste NORTEC*
•
•
•
•
•

NORTEC-Forum – oplev de mange spændende fagrelevante oplæg
Workshops ved fagforbundet VDMA
Kongres om ”Light Engineering” med LZN Laser Zentrum Nord
Symposium om indkøb og logistik
NORTEC-Award

* Se program for 2020 på nortec-hamburg.de/programm

KORT OM NORTEC 2020
•
•
•
•
•

Nordtysklands største industrimesse besøges af 12.000 fagfolk
Messen skyder året i gang, med de seneste nyheder
NORTEC tilbyder et brancherelevant konferenceprogram
26.000 m2 udstillingsområde fordelt i 3 haller
Professionelt udstillingsvindue og direkte kontakt med indkøbere og
beslutningstagere
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Dit NORTEC Hamburg Team
Elisabeth Nørgaard
Messeagent i Danmark
Telefon: +45 2041 7966
mail: info@hamburg-messe.dk

Anja Holinsky
Projektleiterin
anja.holinsky@hamburg-messe.de

Deborah Schmalbach
Projektmanagerin
Telefon: +49 40 3569-2261
Fax:
+49 40 3569-2269
deborah.schmalbach@hamburg-messe.de
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