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bauma China 2020 
 
10η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων, Μηχανημάτων Οδοποιίας και Εξοπλισμού  
24 - 27 Νοεμβρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο της Σαγκάη 
 
Πάνω από 212.000 επισκέπτες από 149 χώρες 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
από το 2002 και κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται με τεράστια επιτυχία η Διεθνής Έκθεση bauma China 
στη Σαγκάη, η οποία διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου. Η επόμενη διοργάνωση 
θα ανοίξει τις πύλες τις από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου του 2020. 
 
Κατά την τελευταία διοργάνωση πάνω από 212.000 επισκέπτες από 149 χώρες ενημερώθηκαν για 
τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου από τους 3.350 εκθέτες από 38 χώρες σε ένα σύγχρονο 
εκθεσιακό κέντρο έκτασης 330.000m2. Εκτός από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου, το 2018 
συμμετείχαν 13% περισσότεροι νέοι εκθέτες  εντός και εκτός Κίνας. 
 
Τα εκθέματα καλύπτουν όλο το φάσμα του κατασκευαστικού τομέα και περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 
 

 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα επεξεργασίας μπετόν και πέτρας 
 Ανυψωτικά μηχανήματα και γερανούς 
 Εκσκαφείς, μπουλντόζες, μηχανήματα κατασκευής σηράγγων και τούνελ 
 Εξοπλισμό για κατασκευή δρόμων 
 Δομικά υλικά και εργαλεία 
 Κατασκευαστικά οχήματα 
 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης δομικών υλικών   

 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν πολύτιμες επαφές με 
κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες 
τους και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. 
 
Παράλληλα, οι εκθέτες βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, ο οποίος συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους decision makers 
και κεντρίζει το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του κατασκευαστικού κλάδου παγκοσμίως. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.bauma-china.com και 
στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού 
Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Αθήνα: 210 64 19 
037, στη Θεσσαλονίκη: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο                               baumaChina.2020 

 


