Függöny fel!
A bauma bűvöletében
A bauma 2013 az építőipari és építőanyag-gyártó gépek, bányászati gépek, építőipari járművek
és berendezések nemzetközi szakvására, amely 30. alkalommal, 2013. április 15-21. között kerül
megrendezésre Münchenben

A bauma a világ építőiparának legnagyobb és legjelentősebb szakvására, melyet első alkalommal több
mint 50 ével ezelőtt rendeztek meg. Ez a szakrendezvény 3 évenként az építőipari gépek, az
építkezéseknél használt járművek és építőipari eszközök, valamint a bányászati gépek teljes nemzetközi
kínálatát felvonultatja. A bauma olyan nagyjelentőségű információs és kapcsolatépítési vásár, amely
irányt mutat a nemzetközi üzletek megkötéséhez.
A bauma-n a világ építőipari szakemberei minden részletre kiterjedően tájékozódhatnak az ágazat
legújabb fejlesztéseiről, a technika és a technológiák pillanatnyi állásáról.
bauma 2010 - Visszapillantás
3 évvel ezelőtt a világ legnagyobb, bizonyosan a legimpozánsabb szakvásárán 550 000 m2-en 3256
kiállító 420170 látogatónak mutatta be az építőipar óriási új gépeit és az építésgépesítés minden
területén végrehajtott innovatív megoldásait. A vitathatatlanul vezető nemzetközi vásár ezen kívül
teljességével is lenyűgözött: az összes ágazat minden piacvezetőjének részvételével és a sok újdonság
bemutatásával.
Bányászati szegmens 2010
A bauma a bányászat területén is legjobb lehetőségeket biztosította, újra teljes, semmihez nem
hasonlítható sikert aratott! Rendkívüli visszhangja volt. A bányászati terület felvételét a vásári tervbe a
látogatók legalább 90%-a értékelte „jó”-nak vagy „kitűnő”-nek. A kiváló minőség és az érdeklődő
látogatók magas száma ennek a rendezvénynek az elfogadását jelzik. A 605 kiállító, akik bányaipari
termékeikkel rukkoltak elő, és az összes kiállító 19%-át tették ki, szintén egyetértettek ezzel a
megállapítással. A bauma-n a bányászat a világvásár nemzetköziségéből és az építőipar és a bányászat
világszerte erős keresletéből jelentősen profitált.
Értékelések:
• a látogatók 95%-a értékelte a bauma 2010-et összességében „kiváló”-nak vagy „jó”-nak,
• a bauma 2010 látogatóinak 53%-a saját vállalatánál vezető tisztségviselő volt,
• a látogatók 79% -a volt „döntéshozó”,
• a látogatók 98%-a ajánlja a következő szakvásárok látogatását
Adatok és tények a bauma China 2012-ről:
A bauma China a csarnok-alapterületek, kiállítók és a látogatók száma alapján ismét minden rekordot
megdöntött. A bauma China újra igazolta, hogy az ázsiai építőipar vezető vására. 2012-ben közel

180.000 látogató tekintette meg 38 ország 2718 kiállítójának termékeit és szolgáltatásait. A kiállítói
terület 300.000 m²-re növekedett.
Adatok és tények a bc India 2013-ról:
A 2. BAUMA CONEXPO SHOW Indiában 2013. február 5-8. között Mumbaiban, a Bandra Kurla
Complex-ben került megrendezésre, és minden várakozást felülmúlt.
28.000 látogató kereste fel a 150.000 m² kiállítási területet, ahol 33 ország 710 kiállítója mutatkozott be.

bauma 2013

570.000 m² újdonság öröme: és Ön a kellős közepén
A világ vezető nemzetközi vására 570 000 m2 kibővített kiállítási területen még teljesebb kínálattal várja
Önt is! Minden egyes négyzetméter izgalmas lehetőségeket tartogat. Hallgassa meg az előadásokat az
újdonságok bőséges kínálatáról, amelyeket itt mutatnak be először. Használja ki és élvezze az
egyedülálló atmoszférát üzleti kapcsolatainak ápolásához, új kapcsolatok kötéséhez és üzleteinek
elindításához. Legyen teljes áttekintése a jelenlegi piacokról. Több mint 3300 kiállító várja Önt, az
összes vezető vállalat, az összes ágazat.
www.bauma.de

Tisztelt Látogató!
A bauma 2013. április 15-21-ig hétfőtől péntekig: 9,30-18,30 óráig
szombaton: 8,30-18,30 óráig
vasárnap: 9,30-16,30 óráig tart nyitva
Árucsoportok – röviden:
• Az építési telephely és környéke
• Építőanyag-gyártás
• Bányászat, nyersanyag-kitermelés és -feldolgozás
• Beszállítók és szolgáltatók
BELÉPŐJEGY:
A bauma 2013 szakvásárra elővételben kizárólag az interneten (www.bauma.de) keresztül lehet
jegyet (1 napos, 3 napos, bérlet) rendelni. Csak az így rendelt jegy ára kedvezményes.
Minden online megrendelt belépőjegyet csak bankkártyával lehet kifizetni a vásárláskor.
Ezután közvetlenül Önnek Münchenből elküldik a Print@home Ticket-et (jegy), amelyet kérünk
szíveskedjék nyomtatott formában Münchenbe magával hozni!
Használja ki a lehetőséget, hogy elővételben olcsóbban válthatja meg jegyét, mint a helyszínen. Ezzel
nemcsak pénzt, hanem időt is megtakaríthat.
Az előző évektől eltérően, a müncheni tömegközlekedési eszközöket a látogatói belépőjeggyel,
illetve a bérlettel már nem lehet ingyenesen igénybe venni.
További információ: www.bauma.de
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