แฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ ประเทศเยอรมนี ธันวาคม 2562

อีโม่ ฮันโนเวอร์ 2019: บริการสาหรับสื่อมวลชน
สมาชิก Club of Metalworking
Club of Metalworking มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมงาน EMO ทุกท่านด้วยอภินันทนาการบัตรเข้าชมงาน บัตรขนส่ง
สาธารณะ บริการทางลงทะเบียนเข้าชมงานด่วนพิเศษ การพบปะสังสรรค์กับผู้คนในวงการอุตสาหกรรม บริการคลับเลานจ์บน
พื้นที่จัดงาน บริการข่าวสารส่งทุกๆหกถึงแปดสัปดาห์
ผู้ถือบัตรสมาชิกบุคคลสามารถใช้สิทธิใช้บริการข้างต้นได้ สมัครได้เลยที่ www.clubofmetalworking.com
งาน EMO Preview วันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2592 ที่ฮันโนเวอร์ เยอรมนี
สาหรับงาน EMO Hannover 2019 ที่กาลังใกล้เข้ามานี้ สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องมือกลเยอรมัน (VDW) ในฐานะผู้จดั งาน ขอเรียนเชิญ
ร่วมงาน EMO Preview ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทผู้ร่วมออกแสดงสินค้าจะมาอธิบายนวัตกรรมที่กาลังจะนามา
แสดงในงานโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการรายงานข่าวขั้นต้นแก่สื่อพาณิชย์จากหลากหลายประเทศ ทากท่านสนใจเข้าร่วมงาน กรุณาติ
ตต่อตัวแทนบริษัทดอยเช่ เมสเซ่ เอจี ในประเทศของท่านหรือติดต่อคุณ Sylke Becke เจ้าหน้าทีส่ ื่อสารมวลชนของ VDW ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +49 69 756081-33 หรืออีเมล์ s.becker@vdw.de
การลงทะเบียนรับรองสื่อมวลชน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสามารถทาได้ก่อนหน้าวันงาน บัตรเข้างานสาหรับสื่อมวลชน บัตรอนุญาตจอดและนารถออกสาหรับ
สื่อมวลชนจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์สองสัปดาห์ก่อนงานเริ่ม หากการลงทะเบียนได้รับการตอบรับหลังจากนั้น เอกสารต่างๆจะถูก
ส่งทางอีเมล์แทน
สื่อมวลชนท่านใดที่มาร่วมงานโดยยังไม่มีบตั รเข้างานสาหรับสื่อมวลชน สามารถแสดงตัวตนและลงทะเบียนเพื่อรับรองสื่อได้ทโี่ ต๊ะ
สื่อมวลชนบริเวณทางเข้า North 1, West 1 และห้องสื่อมวลชน ขัน้ ตอนการลงทะเบียนรับรองสื่อให้เป็นไปตามแนวปฎิบตั ิของ
บริษัทดอยเช่ เมสเซ่ เอจี
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บริการต่างๆสาหรับสื่อมวลชนบนเว็บไซต์ www.emo-hannover.de
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวปัจจุบันสาหรับงานแสดงสินค้า EMO Hannover สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.emohannover.de
บริการถ่ายรูปงานแสดงสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปภาพสีดิจิทัลบันทึกบรรยากาศภายในงานวันต่อวัน สามารถดาวน์โหลดได้จากฐานข้อมูลรูปภาพในเว็บไซต์ www.emo-hannover.de
วีดีทัศน์และคลิปภาพ
ก่อนและหลังงาน EMO Hannover ท่านสามารถดาวน์โหลดวีดีทัศน์และคลิปภาพเพื่อใช้ประกอบการรายงานข่าวทางโทรทัศน์
และออนไลน์ ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางผู้จัดงานยินดีให้บริการบันทึกวีดีโอและตัดต่อเบื้องต้นให้
ข้อมูลเสียง
ผู้จัดงาน EMO Hannover ได้เตรียมข้อมูลเสียงไว้บริการโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายและไม่มีคา่ ลิขสิทธิ์ สามารถนาไปตัดต่อและเผยแพร่ได้
ข้อมูลภาพรวม ณ ปัจจุบัน
ประกาศต่างๆจากงานแถลงข่าวของบริษัทผู้ออกแสงสินค้าและสมาคมต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์ www.emo-hannover.de
ข้อมูลติดต่อแผนกสื่อสารองค์กรของบริษัทผู้แสดงสินค้า
ท่านสามารถสืบค้นรายชื่อบริษัทผูร้ ่วมแสดงสินค้าเรียงตามตัวอักษร พร้อมทั้งตาแหน่งที่ตั้งและหมายเลขคูหา รวมถึงข้อมูลการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กรของแต่ละบริษัท (ชื่อและข้อมูลติดต่อ) เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อทั้งก่อนและ
ระหว่างงาน ข้อมูลติดต่อแผนกสื่อสารองค์กรของบริษัทผู้ออกแสดงสินค้านี้มไี ว้ให้บริการเฉพาะบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและจัดส่งให้
ในรูปแบบไฟล์ Excel เฉพาะผู้ทยี่ นื่ ความประสงค์ขอข้อมูล
กล่องข่าวอินเตอร์เน็ตจากผู้จัดแสดงสินค้า
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และรูปภาพของผู้ออกงานแสดงสินค้าบางรายพร้อมให้สืบค้นผ่านทางออนไลน์จากกล่องข่าว
อิเล็กทรอนิกส์
การบริการในพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า
รถรับส่งสาหรับสื่อมวลชน
รถรับส่งพร้อมให้บริการแก่สื่อมวลชนบริเวณพื้นที่จัดงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ศูนย์สื่อมวลชนในอาคารศูนย์การประชุม (CC)
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและเป็นจุดนัดพบสาหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแสดงสินค้า ศูนย์สื่อมวลชนพร้อมอานวย ความสะดวกแก่
ท่านดังนี:้
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•

โต๊ะประชาสัมพันธ์
ศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารสาหรับสื่อมวลชน

•

EBi (ระบบข้อมูลสาหรับผูเ้ ข้าร่วมชมงาน)
ระบบข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวกับบริษัทผู้ร่วมออกแสดงสินค้า, ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่จดั ขึ้นภายในงาน

•

ห้องสานักงาน
ให้บริการคอมพิวเตอร์พกพา, อินเตอร์เน็ต, Wi-Fi, การเชื่อมต่อ ISDN, การเชื่อมต่อสัญญาณ
อนาล็อกและสัญญาณเครื่องโทรสาร

•

โต๊ะข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
จัดวางเอกสารข่าวซึ่งเผยแพร่โดยบริษัทผู้ร่วมออกแสดงสินค้า

•

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับงาน EMO Hannover 2017

•

การพบปะกันของสื่อมวลชน
“Press-Treff” ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์สื่อมวลชน เปิดบริการให้บริการแก่สื่อมวลชนนัดพบปะพูดคุยกับ
ผู้ออกแสดงสินค้า มีบริการเครื่องดื่มฟรีในช่วงวันงาน ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป

•

ห้องเก็บสัมภาระ
บริการเก็บเสื้อโค้ชพร้อมล็อกเกอร์
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EMO Hannover 2019 – งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกในภาคส่วนอุตสาหกรรมโลหะการ
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กันยายน 2562 ผูผ้ ลิตเทคโนโลยีการผลิตนานาชาติจะเข้าร่วมจัดแสดงวิศวกรรมอัจฉริยะทีง่ านแสดงสินค้า EMO Hannover 2019 ภายใต้
คาขวัญที่ว่า “เทคโนโลยีอจั ฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแห่งอนาคต” งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกสาหรับอุตสาหกรรมโลหะการนี้จะนาเสนอเทคโนโลยีโลหะ
การอันทันสมัยทั้งหมดที่มอี ยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจัดเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ในงานจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลรุ่นล่าสุด
รวมทั้งโซลูชนั ทางเทคนิคทีม่ ีประสิทธิภาพสูง บริการสนับสนุนการผลิต กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและอื่น ๆ อีกมาก ประเด็นหลักที่ EMO Hannover ให้ความสนใจ
มากเป็นพิเศษได้แก่ เครือ่ งจักรกลสาหรับตัดและขึน้ รูปโลหะ ระบบการผลิต เครื่องมือทีม่ ีความแม่นยาสูง ระบบการไหลวัสดุแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมเพื่องานอุตสาหกรรม ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า EMO มาจากภาคส่วนสาคัญทั้งหมดของอุตสาหกรรมโลหะ
การ เช่น ผู้ผลิตเครือ่ งจักรและโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์และผูจ้ ัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ กลไกและเลนส์ที่มี
ความแม่นยาสูง การต่อเรือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตเครือ่ งมือและแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใช้เหล็กกล้าและวัสดุน้าหนักเบา EMO Hannover
เป็นจุดนับพบที่สาคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตจากทัว่ ทุกมุมโลก ในงาน EMO Hannover 2017 มีผู้จัดแสดงเกือบ 2,230 รายจาก 44 ประเทศ
เข้าร่วมงานและมีผู้เข้าชมงานเพื่อเป้าหมายทางการค้าประมาณ 130,000 รายจาก 160 ประเทศ EMO เป็นเครือ่ งหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของสมาคม
อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลของยุโรป (European Association of the Machine Tool Industries - CECIMO)
ท่านสามารถเข้าดูเนือ้ หาและรูปภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับEMO Hannover บนอินเทอร์เน็ตได้ที่: www.emo-hannover.de/bilddatenbank และสามารถติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ 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

