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EMO Hannover 2019 – งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกด้านโลหการกาลังอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่
• งานแสดงนวัตกรรมโลหการทีด่ ึงดูดบุคคลในวงการอุตสาหกรรมและนักลงทุนจากทั่วโลก
• การสร้างระบบเครือข่ายเป็นหัวข้อสาคัญที่กาลังจะทาให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป
งานแสดงสินค้า EMO ครั้งที่ 22 จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กันยายน 2562 ทีเ่ มืองฮันโนเวอร์ นับเป็นอีกครั้ง
หนึ่งที่จะมีการจัดงานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกด้านโลหะการขึ้นในประเทศเยอรมนี ประเทศซึ่งมีตลาดเครื่องจักรกลขนาด
ใหญ่เป็นลาดับที่สามของโลก คริสตอฟ มิลเลอร์ กรรมการผู้จดั การงานแสดงสินค้า EMO Hannover ของ VDW (สมาคม
ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเยอรมัน - German Machine Tool Builders’ Association) กล่าวไว้ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศ
เยอรมนีว่า “บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อการผลิตหลัก ๆ ทั้งหมดจะนาสินค้าและบริการของตนมานาเสนอในงานแสดง
สินค้าครั้งนีท้ ฮี่ ันโนเวอร์ ซึ่งจะเป็นงานที่มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไว้มากที่สดุ
และรอบด้านที่สดุ ที่ท่านจะพลาดชมไม่ได้เลย”
เมื่อ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน มีผู้จดั แสดงสินค้ากว่า 1,780 รายจาก 41 ประเทศลงทะเบียน
เข้าร่วมจัดแสดง ซึ่งมีทั้งบริษัทที่เป็นผู้นาตลาดด้านเทคโนโลยีทุกประเภท เช่น DMG Mori, FFG, Mazak, Siemens, Grob,
Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, Index, GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, Stra-tasys, Paul
Horn, Iscar, Sandvik, Kuka และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหม่ๆที่เข้าร่วมจัดแสดงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
EMO Hannover เป็นงานแสดงสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมโลหการระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในขณะนี้
นอกจากมีผู้แสดงสินค้าจากหลายๆประเทศแล้ว EMO Hannover แตกต่างจากงานแสดงสินค้านานาชาติอื่นๆตรงที่
สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานที่มเี ป้าหมายทางการค้าจากทั่วโลกมาร่วมได้ด้วย ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้เข้าชมงาน EMO
ประมาณ 130,000 คนนั้น เกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ราว 160 ประเทศทั่วโลก โดยผู้จดั แสดงสินค้า
ที่ไม่ได้มาจากประเทศเยอรมนีมสี ดั ส่วนสูงถึง 64% ของผู้จัดแสดงทัง้ หมด
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มิลเลอร์ยังย้าอีกด้วยว่า “EMO Hannover เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกล โซลูชันและบริการด้านโลหะการ
อย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น” ในปีพ.ศ. 2560 ร้อยละ 72 ของผู้จัดแสดงสินค้ากล่าวว่าได้จัดแสดงนวัตกรรมทีไ่ ด้พัฒนาขึ้น
เป็นพิเศษสาหรับ EMO ที่แฮนโนเวอร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นในงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
EMO Hannover เป็นงานที่จัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับโรงงานอัจฉริยะ
EMO Hannover หยิบยกประเด็นที่ท้าทายทีส่ ุดของอุตสาหกรรมโลหการกาลังประสบอยู่ ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อผลักดันการผลิตแห่งอนาคต โดยมิลเลอร์อธิบายว่า “ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวตัดสินความสาเร็จของโรงงาน
อัจฉริยะได้แก่การสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางระหว่างผู้คน โรงงานผลิตและกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ และครอบคลุม
ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมนี้”
การสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมโลหการทวีความสาคัญขึ้นอย่าง
รวดเร็วมากเพราะการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทาให้เราสามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ ตามที่
สถาบัน International Data Corporation ซึ่งเป็นสถาบันวิจยั การตลาดระหว่างประเทศได้ประเมินและคาดการณ์ไว้
พบว่าภายในปีพ.ศ. 2020 จะมีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทเอกชนและวงการอุตสาหกรรมทั่วโลกได้ถึง 3 หมื่นล้าน
ราย
เทคโนโลยีอัจฉริยะเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูผ่ ลิตภาพ คุณภาพและความคล่องตัวที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายตาม
แบบแผนเดิมสาหรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างเครือข่าย
โรงงานอัจฉริยะยังช่วยอานวยความสะดวกให้กับการทางานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การติดตามกระบวนการผลิตหรือการ
บารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance) ซึ่งจัดเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทาให้เครื่องจักรเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
(self-learning machines) ผ่านการใช้ข้อมูลอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การ
สร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น แพลทฟอร์มทางเศรษฐกิจที่อนุญาตให้ลูกค้าและผู้จดั หาวัสดุสามารถพัฒนาการทางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระดับต่อไป
ผู้จัดแสดงของ EMO เกือบทุกรายให้ความสาคัญกับการนาเสนอโซลูชันสร้างสรรค์แบบใหม่ ๆ เป็นลาดับแรก แนวคิด New
Industry 4.0 กาลังถูกนาไปใช้ในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมโลหะการ ทั้งในด้านเครื่องจักร ส่วนประกอบ การควบคุม
ระบบวัดและการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิต มิลเลอร์กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่า EMO Hannover 2019 จะเป็นจุด
เชื่อมโยงของข้อเสนอและโซลูชันใหม่ ๆ สาหรับโรงงานอัจฉริยะ”
IoT ในกระบวนการผลิต – หัวข้อสาคัญของ EMO Hannover 2019
งาน EMO Hannover จะผนวก IoT เข้ากับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแนวคิด Industry 4.0 ให้รอบด้านและเด่นชัดยิ่งขึ้น:
พื้นที่ที่อุทิศให้กับการจัดแสดง IoT ในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้สาหรับผูจ้ ัดแสดงในสาขา
เทคโนโลยีการควบคุม ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติแต่ละราย ในงานแสดงสินค้า EMO Hannover 2017 พื้นที่นี้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผูผ้ ลิตระบบควบคุมที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เช่น Beckhoff,
Bosch, Fanuc, Heidenhain และ Siemens รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุม่ บริษัททางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น Adamos และ Axoom
นาแพลทฟอร์มการใช้งาน IT ของตนมาจัดแสดง มิลเลอร์กล่าวว่า “เราทราบดีว่าพื้นที่จัดแสดงดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่นาเสนอ
บรรยากาศที่น่าดึงดูสาหรับผู้จัดหาเทคโนโลยี เช่นIBM, HP, GE, SAP, Microsoft Oracle, Telekom ตลอดจนบริษัทอื่นที่
ต้องการกระตุ้นการทาธุรกิจกับกลุม่ ผู้ผลิตเทคโนโลยีการผลิต” EMO Hannover เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมยิ่งสาหรับเป้าหมายนี้
เพราะเป็นงานแสดงสินค้าที่นาผูม้ อี านาจตัดสินใจในห่วงโซ่มลู ค่าของเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมดรวมทั้งผู้สนใจในทุก
เรื่องราวตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการการผลิต การจัดการคุณภาพและกระบวนการโลจิสติกส์มารวมตัว
กัน มิลเลอร์สรุปว่า “ผู้วางแผนการผลิตในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่จะลงทุนในเครื่องจักรกล แต่ยังต้องการแสวงหาโซลูชัน
แบบบูรณาการด้วย ไม่มีงานแสดงสินค้าอื่นใดทีส่ ามารถนาเสนอโซลูชันดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและเข้มข้นได้เท่ากับ
EMO Hannover ”
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นิทรรศการพิเศษ: พื้นที่จัดแสดง Industry 4.0 – โซลูชันอัจฉริยะสำหรับธุรกิจของคุณ บริษัทผูน้ าทางนวัตกรรมและ
สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ จะนาเสนอโซลูชันอัจฉริยะที่มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมความสาเร็จทางธุรกิจของลูกค้าใน
พื้นที่สาหรับจัดแสดง Industry 4.0 นี้ ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบอัจฉริยะสาหรับติดตามกระบวนการต่าง ๆ หรือให้บริการ
ผู้ประกอบการ โซลูชันที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลาดับข้อมูลเป็นไปได้อย่างราบรื่น ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดและอื่นๆ อีก
มาก
ในนิทรรศการพิเศษเหล่านี้จะเชิญตัวแทนจากแวดวงการวิจัยมาเสนอภาพรวมของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจะมีการจัดเวทีเสวนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีโอกาสอภิปรายถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในปัจจุบันและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้เข้าฟังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่าง ๆ ขณะนี้ VDW กาลัง
ร่วมมือกับ Konradin Media Group จัดให้มีการแสดงพิเศษในลักษณะนี้ขึ้น
บูธประจาประเทศ จะถูกจัดแสดงในพื้นที่นี้เช่นเดียวกัน โดย VDW กาลังเจรจากับประเทศจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สวิสเซอแลนด์
และไต้หวันซึ่งต่างมีอตุ สาหกรรม Industry 4.0 หรือความริเริม่ ระดับประเทศในด้าน IoT อยู่แล้วเพื่อเชิญตัวแทนจาก
ประเทศเหล่านีม้ านาเสนอผลงานและความคิดริเริ่มของตนในงาน EMO Hannover 2019
เวทีอภิปรายแนวโน้มของ Industry 4.0 VDW จะร่วมมือกับสมาคมซอฟท์แวร์ VDMA (สหพันธ์วศิ วกรรมแห่งประเทศ
เยอรมนี) ซึ่งเป็นองค์กรที่ครอบคลุมไปถึงวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโรงงานซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อันดับสองในภาค
ส่วนเครื่องจักรกล ทั้งสององค์กรกาลังร่วมมือกันเตรียมการจัดเวทีอภิปรายที่มคี วามสาคัญยิ่งเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของ Industry 4.0 และแนวโน้มของการทาให้เครื่องจักรกลเรียนรู้ได้เอง (machine learning) ซึ่งรวมถึงการนาเสนอผลงานและ
การอภิปรายหมู่บนเวทีซึ่งจะจัดขึน้ ตลอดระยะเวลาที่จดั งาน EMO โดยจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของการทางานใน
อุตสาหกรรมนี้
umati – ภาษาสากลสาหรับ Industry 4.0 ท้ายที่สุดแล้วจะมีการนาเสนอมาตรฐานอินเทอร์เฟสสาหรับเครื่องจักรกลที่
พัฒนาจาก OPC UA รวมทั้งการทางานทั้งหมดของอินเทอร์เฟสดังกล่าวในงานแสดง EMO Hannover 2019 โดยจะเป็น
ส่วนต่อประสานที่เป็นกลางและเปิดกว้างสาหรับเชื่อมโยงเครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้ากับระบบ IT ในระดับทีส่ ูงขึ้น มาตรฐาน
อินเทอร์เฟสลักษณะนีเ้ ป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นก่อนเพื่อให้ Industry 4.0 เกิดขึ้นได้ เมื่อมีอินเทอร์เฟสสากลแล้วจึงจะสามารถถ่าย
โอนข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มีระบบควบคุมที่แตกต่างกันไปยังระบบ ERP และ MES หรือไปเก็บไว้ใน cloud
ได้ จากนั้นจึงนาข้อมูลไปประมวลหรือประเมินสาหรับการให้บริการหรือการทางานในรูปแบบใหม่
การเชื่อมโยงนี้เป็นกุญแจสาคัญสาหรับการสร้างมูลค่าเพิม่ และโมเดลทางธุรกิจที่จะทาให้ Industry 4.0 เกิดผลทาง
เศรษฐกิจได้ตามที่คาดไว้ บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต่างหวังว่าจะสามารถเชื่อมโยง
เครื่องจักรกลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา IoT รูปแบบใหม่ ๆ
นี่คือเหตุผลที่ทาให้ VDW และผู้ผลิตเครื่องจักรกลทีเ่ ป็นที่รู้จักกันดีของประเทศเยอรมนีจานวน 8 รายรวมทัง้ บริษัทผู้จดั หา
ระบบควบคุมหลักทั้งหมดนาอินเทอร์เฟส umati มาใช้ในช่วงเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา umati เป็นตัวย่อของคาว่า universal machine tool interface จนถึงขณะนี้มีการกาหนดหน้าที่ที่ระบบต้องกระทา (use case) ขึ้นแล้วกว่า 20 หน้าที่ ซึ่ง
รวมถึง หน้าที่การพิจารณาภาพรวมการผลิตอย่างคร่าว ๆ ตรวจสอบความก้าวหน้าของโปรแกรมและสถานะของ
เครื่องจักรกล การจัดการคาสั่งผลิต การจัดทาสถิติความผิดพลาดและสถานะภาพการดาเนินการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ use
case เหล่านี้ถูกกาหนดโดยพารามิเตอร์ที่เกีย่ วข้องกว่า 100 ตัว เช่น “เครื่องจักรกาลังทางานอยู่ ใช่/ไม่ใช่” เมื่อปลายปี
พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้งกลุม่ ทางานร่วมด้าน OPC UA ขึ้นกลุ่มหนึ่งทาให้ขณะนี้ชุมชนเครื่องจักรกลระหว่างประเทศสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานอินเทอร์เฟสได้แล้ว
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เป้าหมายในงาน EMO Hannover 2019 คือการนาเสนอข้อกาหนดจาเพาะ (specification) ที่มีการนาไปประยุกต์ใช้แล้ว
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมที่สดุ ที่มีในขณะนั้นโดยหน่วยงานต่างๆ มิลเลอร์อธิบายว่า “VDW คาดว่าจะ
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดแรก ๆ ที่ใช้กับเสริฟเวอร์ OPC UA ที่ตั้งค่าล่วงหน้าไว้แล้วได้ โดยบูรณาการเข้าไปในหน่วย
ควบคุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่ข้อกาหนดจาเพาะระบุไว้”
EMO Hannover นาเสนอหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับอนาคตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

EMO Hannover 2019 จะตอบโจทย์ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและโซลูชัน
ด้าน IT ไปจนถึงโลกแห่งการทางานที่เปลี่ยนไป โดยจะเน้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องจักรกลรุ่นต่อไปจะมีผลผลิต
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นเพิม่ ขึ้นได้มากน้อยเพียงใด กิจกรรมเสริมจานวนมากที่จะจัดขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าเครือข่าย
การผลิตที่เชื่อมโยงกันกาลังขยายตัวไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดของอุตสาหกรรมได้อย่างไร ทั้งในส่วนของการจัดการ
คาสั่งซื้อ การเตรียมการและวางแผนการผลิต การผลิตและการจัดการด้านโลจิสติกซี่งจะเปลีย่ นแปลงไปทั้งหมด หน้าที่การ
ทางานและบริการใหม่ ๆ กาลังถูกสร้างขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่ทางานในอุตสาหกรรมนีจ้ ึงจาเป็นต้องได้รับรูท้ ักษะใหม่ ๆ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานเหล่านีไ้ ด้ มิลเลอร์ให้ข้อสรุปเกีย่ วกับ VDW ไว้ว่า “EMO Hannover 2019 มีข้อมูลมากมายที่จะนาเสนอ
ในประเด็นเหล่านี้ ผู้จดั งานนิทรรศการ EMO จะสนับสนุนข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางการ
จัดอีเวนท์และการแสดงพิเศษจานวนมาก” เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ EMO จะกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตระหว
ประเทศที่มผี ู้คนจานวนมากหลั่งไหลมาเข้าชม
และเป็นผู้ชี้แนะเส้นทางไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่ปี
ข้างหน้า”
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EMO Hannover 2019 – งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกในภาคส่วนอุตสาหกรรมโลหการ
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กันยายน 2562 ผู้ผลิตเทคโนโลยีการผลิตนานาชาติจะเข้าร่วมจัดแสดงวิศวกรรมอัจฉริยะที่งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2019 ภายใต้คาขวัญที่วา่ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแห่งอนาคต” งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกสาหรับอุตสาหกรรม
โลหะการนี้จะนาเสนอเทคโนโลยีโลหะการอันทันสมัยทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งจัดเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ในงานจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลรุ่นล่าสุด รวมทั้งโซลูชันทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง บริการสนับสนุนการผลิต กระบวนการ
ผลิตที่ยั่งยืนและอื่น ๆ อีกมาก ประเด็นหลักที่ EMO Hannover ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษได้แก่ เครื่องจักรกลสาหรับตัดและขึ้นรูปโลหะ
ระบบการผลิต เครื่องมือที่มีความแม่นยาสูง ระบบการไหลวัสดุแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เสริมเพื่องานอุตสาหกรรม ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า EMO มาจากภาคส่วนสาคัญทั้งหมดของอุตสาหกรรมโลหะการ เช่น ผู้ผลิต
เครื่องจักรและโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้จัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ กลไกและเลนส์ที่มี
ความแม่นยาสูง การต่อเรือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใช้เหล็กกล้าและวัสดุน้าหนักเบา
EMO Hannover เป็นจุดนับพบที่สาคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตจากทั่วทุกมุมโลก ในงาน EMO Hannover 2017 มีผู้จัด
แสดงเกือบ 2,230 รายจาก 44 ประเทศเข้าร่วมงานและมีผู้เข้าชมงานเพื่อเป้าหมายทางการค้าประมาณ 130,000 รายจาก 160 ประเทศ EMO
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของยุโรป (European Association of the Machine Tool Industries - CECIMO)
ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับEMO Hannover บนอินเทอร์เน็ตได้ที่: www.emo-hannover.de/bilddatenbank และ
สามารถติดตามข้อมูลเกีย่ วกับ EMO Hannover ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของเรา
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
https://de.industryarena.com/emo-hannover
www.linkedin.com/company/emo-hannover
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair

