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Платформата за централноевропейската металообработваща
промишленост и индустрията на поддоставките

От 24 до 27 февруари 2015 г. в Лайпциг, Германия ще се проведат едновременно международният панаир за
поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z 2015 - Subcontracting Fair и специализираният в
инструменталното и специално машиностроене индустриален панаир INTEC. Двата панаира се провеждат
веднъж на две години. На изложенията през 2013 г. на площ от 70 000 м² се представиха 1 400 фирми от 24
страни, а посетителите бяха над 20 000, почти изцяло специалисти от бранша (99%).
Специализираните панаири INTEC и Z през годините се развиха в задължителна среща за европейските
браншове машиностроене, изграждане на съоръжения и инструментостроене, както и за автомобилната
промишленост и електрониката и електротехниката.

От 24 до 27 февруари 2015 г. в Лайпциг, Германия ще се
проведат едновременно международният панаир за
поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z 2015 - Subcontracting Fair и специализираният в
инструменталното и специално машиностроене индустриален панаир INTEC. Двата панаира се провеждат веднъж на две години. На изложенията през 2013 г. на площ
от 70 000 м² се представиха 1 400 фирми от 24 страни, а
посетителите бяха над 20 000, почти изцяло специалисти от бранша (99%).
Специализираните панаири INTEC и Z през годините се
развиха в задължителна среща за европейските браншове машиностроене, изграждане на съоръжения и
инструментостроене, както и за автомобилната промишленост и електрониката и електротехниката.
С нарастващия брой изложители и посетители Z Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важните средища за сектора на поддоставчиците в Европа.
Изложителите на Z осигуряват представителна част
от заготовки, части и компоненти, сложни композитни
изкуствени влакна и мехатронни системи, както и техно-

С нарастващия брой изложители и посетители Z - Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важните
средища за сектора на поддоставчиците в Европа. Изложителите на Z осигуряват представителна част от
заготовки, части и компоненти, сложни композитни изкуствени влакна и мехатронни системи, както и технологии
и услуги за разработването и производството на компоненти с акцент върху изброените по-горе браншове.
В допълнение към панаира традиционно се организира международният кооперационен форум и билатерални
срещи CONTACT: Бизнес срещи. Повече информация може да намерите на интернет страница
https://www.b2match.eu/contact2015.
Паралелно с Z 2015 ще се състои индустриалният панаир INTEC. На фокус тук са инструментални машини,
специални машини, инструменти, инструментална екипировка, както и устройства, модули, машинни елементи и
лазерни системи за обработка на материали.
Официалното представителство на Лайпцигски панаир за България най-сърдечно Ви кани да посетите
изложенията. Поръчването на входна карта става онлайн на страницата на панаира. Една входна карта важи за
двата панаира и дава право на безплатен градски транспорт от и до панаира в Лайпциг.
На изложението Z традиционно има общ български щанд – палата 4, щанд E04. На него ще Ви посрещнат
фирмите ЕАЗ (www.eaz-bg.com), Прокс-2 (www.prox-2.com), ИТС Ивона (http://itsivona.com/), Модул (http://modulbiala.com) и Ел Пи Ес Инженеринг (www.lpsengineering.com).
Допълнителна информация на www.subcontractingfair.com или на тел. 02/ 816 3027,
kremena.valcheva@ahk.bg, Кремена Вълчева.
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kremena.valcheva@ahk.bg, Кремена Вълчева.
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