
    

 

Reed Exhibitions Messe Wien  

 

Új formában az “Intertool 2014” és a “Smart Automation Austria 2014” a bécsi Messe 

Wien területén 

 

A hagyományos „Intertool” szakkiállítás és a megújult „Smart Automation” egyidőben a 

Messe Wien kiállítási területén +++ Ipari automatizálási és fémfeldolgozási nemzetközi 

szakkiállítás ugyanitt +++ 488 kiállító 11 országból +++ Komoly szakmai érdeklődés, több 

mint 20 000 látogatóval +++ Érdekes szakmai háttérprogramok és rendezvények +++ Első 

Osztrák 3D Nyomtatási Fórum és 3D kiállítás +++ Világhírű vendégelőadók 

 

BÉCS (2014. május) – a Reed Exhibition Messe idén május 6-10. között rendezte meg az osztrák 

ipar számára talán legfontosabb szakmai kiállításait, az „Intertool 2014-t“, az ehhez szorosan 

kapcsolódó hegesztéstechnikai szakkiállítást a „Schweissen/JoinEX-t“ és az ipari automatizálási 

technológiát bemutató „Smart Automation Austria 2014–t“.  A szakmai kiállításon 11 országból 

közel 500 kiállító volt jelen.  

„A rendezvény sikerét igazolta az az újító törekvésünk, hogy idén először új időpontban és új 

formában jelentünk meg a kiállítói piacon – mondta Matthias Limbeck, a Reed Exhibition Messe 

ügyvezetője.  

„Egy teljeskörű ráncfelvarrás történt a kiállítás körül a kiállítók és a látogatók maximális 

támogatásával. A fenti szakkiállítások ugyanis kiváltak a VIENNA TEC-ként ismert márkacsaládból 

és mostantól önállóan, egyidőben és egymást támogatva jelennek meg az osztrák szakkiállítások 

piacán. Ennek köszönhetően 11 országból közel 500 kiállítót, és igen magas 20 617 regisztrált 

látogatószámot értünk el“ – tette hozzá. 

A kiállítás új koncepciója a látogatók körében végzett felmérés alapján túlnyomórészt tetszést 

váltott ki. A megkérdezettek 71,9%-a szakmailag igen elégedett volt, 87,2% nyilatkozott úgy, hogy 
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sok új és érdekes információt szerzett, és 10 megkérdezettből 9-en feltétlen ajánlani fogják 

másoknak is a szakmai kiállítások jövőbeni látogatását.  

 

 

A kiállítók is jónak találják az „Intertool/Schweissen“ és a „Smart Wien“ új irányát 

Gerhard Melcher, a Boehlerit marketing- és termékfejlesztési igazgatója üdvözölte a változásokat: 

„A Boehlerit húsz év óta most először van jelen ismét az „Intertool“ kiállításon Bécsben. Ennek az 

az oka, hogy a szervező Reed Exhibitions tavaszra tette a kiállítás időpontját, – amely jobban 

illeszkedik a nemzetközi programjainkba –, valamint a gyártási technológiára helyezte a 

hangsúlyt.“ 

Wolfgang Huemer, a Zoller Austria cég ügyvezetője szintén a rendezvény magas szinvonaláról 

számolt be: „Az „Intertool 2014“ szakmailag nagyon érdekes rendezvény volt, egy olyan kiállítás, 

amely pozitívan meglepett minket, sőt felülmúlta az elvárásainkat. Biztos vagyok benne, hogy az 

„Intertool 2016“-on is ott leszünk.“ 

 

 
 
 
Sokszínű háttérprogram a változás részeként 
 

Az ipari szakvásárt kísérő kimagasló háttérprogramok mellett igen sok magasszintű szakmai előadás 

hangzott el. Betekintést nyújtottak az iparághoz kapcsolódó újdonságokba és a legújabb szakmai 

know-how témákba. A vásárt megrendező Reed Exhibition-nek sikerült megnyerni több nemzetközi 

vezető szakembert, hogy előadjon a rendezvényeken. Wolfgang Mather mérnök-professzor és 

egyetemi előadót, aki a globális gazdasági trendről és a jövőbe mutató, modern technológia 

fontosságáról beszélt, valamint a sportvilágból a nagysikerű Mag. Toni Innauer volt síugrót és edzőt, 

aki a motivációról és a sikerről tartott előadást. 
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Bécsi Gyártástechnológiai Konferencia (május 7-8.) 

Az „Intertool“ keretein belül másodszorra került megrendezésre ez a konferencia, ahol naponta 

hat vezető gyártási technológiával foglalkozó cég mutatta be az elmúlt évek kutatásain, 

tesztelésien és ezek eredményein alapuló alkalmazásait.  

Az „A“ és „C“ csarnok Technológia Parkjában a szakmai látogatókat egy olyan bemutató fogadta 

ahol megismerkedhettek az automatizálás, az inteligens hálózatok,  a fejlett technológia, valamint 

robottechnika legújabb vívmányaival hazai és nemzetközi vállalatok, fejlesztő- és kutatóintézetek 

által. Az új automatizálási technológiai platform pedig összefogja a szakterület szereplőit, hogy 

együttesen hatékonyabban tudjanak nemzetközi piacokra lépni, nagyobb projekteket és 

komplexebb feladatokat legyenek képesek menedzselni, gyorsabban válaszoljanak az új 

technológiai kihívásokra. 

 
 

 

„Osztrák 3D nyomtatási fórum“ a Kongresszusi Központban 

A kiállítás első napján a Messe Wien Kongresszusi Központ adott otthont ez egynapos „Osztrák 3D 

Nyomtatási Fórum“-nak, amelynek egyetlen napjára 170 résztvevő érkezett. Az első ízben 

megrendezett konferencia témája a 3D nyomtatás és a generatív, – szerszám és hulladék anyag 

nélküli – gyártás, ennek jelenlegi és a közeljövő kutatásain alapuló helyzete, valamint az ezálatal 

megszerezhető ökológiai plusz megítélése. 

 

 

A következő fontos szakmai rendezvény  

A „Smart Automation Linz“ a linzi Desing Centerben lesz, az új rendezványnaptárnak megfelelően 

tavasszal, vagyis 2015. május 19-21-én. 


