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«∆ιεθνής Έκθεση «Innoprom» (Αικατερίνενµπουργκ, 7-10.07.2020)»
Έγγραφο Πρεσβείας Μόσχας µε ΑΠ 177/5.2.2020 (µη προς όλους)

Σύµφωνα µε ενηµέρωση που λάβαµε από την Πρεσβεία της χώρας µας στη Ρωσία, σας
γνωρίζουµε ότι θα διεξαχθεί, κατά το χρονικό διάστηµα 7 – 10 Ιουλίου 2020, στο
Αικατερίνενµπουργκ, η διεθνής έκθεση βιοµηχανικού εξοπλισµού “Innoprom”.
Aπό πλευράς µας, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
-πρόκειται για τη σηµαντικότερη διεθνή έκθεση του είδους της.
- το 2019 συµµετείχαν 600 εκθέτες από 22 χώρες ενώ οι εµπορικοί επισκέπτες ανήλθαν σε 43.000
άτοµα, από 90 χώρες (το 76% Ρώσοι),
- το επιχειρηµατικό πρόγραµµα της έκθεσης περιελάµβανει, περισσότερες από 120 παράλληλες
εκδηλώσεις (στρογγυλές τράπεζες, πάνελ συζητήσεων κ.λπ.) µε τη συµµετοχή κορυφαίων
εταιρικών µάνατζερ σηµαντικών παραγόντων της βιοµηχανίας κ.λπ.),
- το βασικό θέµα της φετινής έκθεσης είναι το “flexible engineering” ενώ οι λοιπές θεµατικές
ενότητες καλύπτουν τοµείς, όπως, οι ψηφιακές κατασκευές, οι βιοµηχανικές καινοτοµίες, τα
βιοµηχανικά ροµπότ, οικονοµικά και βιοµηχανικά φόρουµ, µητροπολιτικές λύσεις, τα νέα υλικά για
τις κατασκευές και τη βιοµηχανία, τη χηµική βιοµηχανία, τη µεταλλουργία, την ηλεκτρική ενέργεια
καθώς και την κατασκευή µεταφορικών µέσων
- σχετική πρόσκληση έχει αποσταλεί και στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ Α. Γεωργιάδη,
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες στον ακόλουθο σύνδεσµο:
-FORMIKA GROUP (Official Operator of Innoprom),
Mrs Yulia Lyman
T.: +7(903) 2110491
Website: www.innoprom.com
Ε-mail: lyman@formika.ru
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας.
Ο ∆ιευθυντής
Aντώνιος Κατεπόδης
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄
ΚΚ/
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