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        Νηύζζελνηοπθ, 26 Σεπηεμβπίος 2016 

 

Απολογιζμός διεθνούς έκθεζης Glasstec, Νηύζζελνηορθ, 20-23 επηεμβρίοσ 2016 

 

Α. Περιγραθή-ηαηιζηικά ζηοιτεία 

 

Ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Νηύζζελνηοπθ ζηιρ 20-23 Σεπηεμβπίος 2016 η Διεθνήρ Έκθεζη για ηιρ 

εθαπμογέρ ηος γςαλιού Glasstec 2016 www.glasstec.de .  

 

Η έκθεζη Glasstec  πος διοπγανώνεηαι κάθε δύο έηη και αθοπά ζηην καηαζκεςή, καηεπγαζία και 

ζηιρ εθαπμογέρ ηος γςαλιού,  ολοκληπώθηκε ηην Παπαζκεςή 23 Σεπηεμβπίος 2016, έσονηαρ 

πποζελκύζει 1.235 εκθέηερ από 52 σώπερ και 40.200 επιζκέπηερ από 100 σώπερ καηαλαμβάνονηαρ 

ζςνολικά 9 αίθοςζερ ζηον εκθεζιακό σώπο ηηρ Messe Düsseldorf. 

 

Όπυρ θαίνεηαι και από ηο παπακάηυ διάγπαμμα, ηο πλήθορ ηυν ζςμμεηεσόνηυν εκθεηών ζηην 

Glasstec παποςζιάζε θέηορ αύξηζη (+1,5%) ζε ζύγκπιζη με ηο 2014 (1.217 εκθέηερ), ενώ ηο 

πλήθορ ηυν επιζκεπηών  έθηαζε  ηοςρ 40.200 από ηοςρ οποίοςρ μεγάλο ποζοζηό ήηαν από σώπερ 

ηος εξυηεπικού.  

 

 
Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf για ηα ζηοισεία 2016 
 

Β. σμμεηοτή 

 

Ανάμεζα ζηοςρ εκθέηερ ζςγκαηαλέγονηαν θέηορ ζημανηικέρ εηαιπείερ ηος κλάδος, όπυρ οι Bohle, 

Saint Gobain, Marabu, Heraeus, Olivotto Glass Technologies, Bystronic, Benteler και Lisec. 

Σςμμεηείσαν επίζηρ κλαδικοί ζύνδεζμοι όπυρ η εςπυπαφκή ESMA - Association of European 

Manufacturers of screen printing equipment and supplies, και η γεπμανική BIV- 

Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks.  

 

Γ. Δλληνική ζσμμεηοτή 

Οι ελληνικέρ ζςμμεηοσέρ ζηην έκθεζη Glasstec ανήλθαν θέηορ ζε επηά, καθώρ από πποηγούμενερ 

ζςμμεηοσέρ ηοςρ οι εηαιπείερ έσοςν διαπιζηώζει ηιρ δςναηόηηηερ πος ηοςρ δίνει η έκθεζη για 

http://www.glasstec.de/
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ππαγμαηοποίηζη επισειπημαηικών επαθών και ηη ζημαζία ηηρ ζηαθεπήρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζε 

αςηήν. Σςγκεκπιμένα, οι ελληνικέρ ζςμμεηοσέρ θέηορ ήηαν:   

1. Aluminco S.A. http://www.aluminco.com/   

2. Dinamiki Ltd. http://dynamiki.com/   

3. E.Theou Northern Greek Brush Manufactory  www.brushes.gr  

4. Georgiadis P. & Co. OE  www.profilplus.gr  

5. Intermetal S.A.  www.inal.gr  

6. PCA http://www.papgroup.gr/   

7. IALONET (για ππώηη θοπά) www.ialonet.gr  

 

Γ. Δκδηλώζεις-ιδιαίηεροι τώροι 

 

Η Glasstec ζςνοδεύηηκε και θέηορ από ποικίλο ππόγπαμμα, εκδηλώζευν, forum, διαλέξευν, 

ζςνεδπίος με θέμα ηην παπαγυγή και επεξεπγαζία σπήζευν ηος γςαλιού. 

 

 Σηην έκθεζη ςπήπξε ο ξεσυπιζηόρ σώπορ “Glass technology live” για ηιρ καινοηόμερ 

εθαπμογέρ και λειηοςπγίερ ηος γςαλιού, η ιδιαιηεπόηηηα ηος οποίος πποζέλκςζε μεγάλο 

απιθμό επιζκεπηών.  

 Ξεσυπιζηόρ σώπορ αθιεπώθηκε επίζηρ ζηιρ πποζότειρ κηιπίυν και ηιρ εθαπμογέρ ηος 

γςαλιού για ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ( Glass + facade). 

  Τέλορ έλαβαν σώπα και 3 ζςνέδπια με θεμαηικέρ ενόηηηερ:  “Function meets Glass”- 

“engineered transparency”- Διαθάνεια ζηη Μησανική και  “International Architecture 

Congress” –Σςνέδπιο Απσιηεκηονικήρ ηα οποία είσαν αςξημένο απιθμό ζςμμεηοσών και 

είσαν αξιοζημείυηη επιηςσία.  

 

Η επόμενη Glasstec θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο Νηύζζελνηοπθ 23-26 Οκηυβπίος 2018.   
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