EMO HANNOVER 2019
อีโม่ ฮันโนเวอร์ 2019

The world of metalworking
โลกแห่งโลหการ

วันที่
สถานที่

16 – 21 กันยายน 2562
Exhibition site, D-30521 Hanover, GERMANY
(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี รหัสไปรษณีย์
D-30521)
วันธรรมดา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
บัตรเข้าชมงานแบบ
ซื้อล่วงหน้า
36 ยูโร
รายวัน
ซื้อหน้างาน
52 ยูโร
บัตรเข้าชมงานทุกวัน
ซื้อล่วงหน้า
65 ยูโร
ซื้อหน้างาน
89 ยูโร
ราคาบัตรเข้าชมงานสาหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา ผูเ้ กษียณ ผู้
พิการสาหัสและผูล้ งทะเบียนหา
12 ยูโร
งาน (บัตรเข้าชมงานเหล่านี้มีจาหน่าย

เวลาเปิดเข้าชม
บัตรเข้าชมงาน

เฉพาะหน้างาน จะใช้ได้ต่อเมื่อมีการ
แสดงบัตรประชาชน และ/หรือมีเอกสาร
ยืนยันจากหน่วยงานจัดหางานเยอรมัน)

บัตรเข้าชมงานสามารถใช้เป็นบัตรโดยสารเพื่อเดินทางมายังสถานทีจ่ ัด
งาน ทั้งทางรถไฟ รถประจาทาง และรถไฟท้องถิ่น (ชั้น 2 เท่านั้น) ซึ่ง
ดาเนินการโดยการขนส่งเมืองฮันโนเวอร์ (GVH) ตามวันที่ระบุบนหน้า
บัตรแต่ละประเภท ท่านสามารถตรวจดูตารางการเดินรถได้ที่
www.gvh.de.
แคตตาล็อก 2019

ซื้อล่วงหน้า
ซื้อหน้างาน

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

35 ยูโร
บวกค่าจัดส่ง
35 ยูโร
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ผู้จัดงาน

คาอธิบายเกี่ยวกับงาน

กลุ่มผู้แสดงสินค้า

กลุ่มผู้ใช้งาน

VDW – General Commissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4
60325 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +49 69 756081-0
Telefax: +49 69 756081-74
Email: emo@vdw.de
งาน EMO Hannover 2019 เป็นงานแสดงสินค้าระดับแนวหน้าของโลก
ด้านเทคโนโลยีโลหะการที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่เครื่องมือกล เครือ่ งมือ
ผลิตความแม่นยาสูง ส่วนประกอบระบบอัตโนมัติ จนถึงระบบที่ออกแบบ
เพื่อการใช้ในงานเฉพาะทางต่างๆ บนมีพื้นที่จัดงานที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
• เครื่องมือกลสาหรับแปรรูปความร้อน เคมีไฟฟ้าและกระบวนการอื่นๆ
• เทคโนโลยีการเคลือบผิวโลหะและการเคลือบฟิล์มบาง
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมด
• ระบบควบคุม
• ชิ้นส่วนสาหรับระบบควบคุมอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น (flexible automation)
• คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ/ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(CAD/CAM)
• ระบบบริหารคุณภาพ
• วิทยาการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
• เทคโนโลยีการไหลเวียนวัตถุดิบและการจัดเก็บ
• เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์และวินิจฉัย
• เครื่องมือวิศวกรรมชี้ เครื่องมือเพชร เครื่องมือวัดระยะ
• เครื่องมือขึ้นรูปโลหะ
• เครื่องจักรกลและระบบสาหรับเครื่องมือและการหล่อ การขึ้นรูปงาน
ต้นแบบ การสร้างแบบจาลอง
• เทคโนโลยีระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม
• การหล่อเย็น สารหล่อลื่น
• งานเชื่อม งานตัด งานชุบผิวแข็ง การทาความร้อน
• อุปกรณ์เครื่องกล ไฮดรอลิก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเทคโนโลยี
การผลิต
• ผู้สร้างเครื่องจักร ผู้ผลิตอุปกรณ์
• ผู้สร้างเครื่องมือและแม่พิมพ์ ผู้ออกแบบอุปกรณ์นาเจาะและจับชิ้นงาน
• ผู้ผลิตเหล็กและโลหะเบา
• ผู้ผลิตยานพาหนะขับเคลื่อนบนท้องถนนและผู้ผลิตชิ้นส่วน
• ผู้ผลิตยานพาหนะขับเคลื่อนบนรางและผูผ้ ลิตชิ้นส่วน
• อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิน้ ส่วน
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การเดินทางไปพิ้นที่จัดแสดงงานและที่พัก

• อุตสาหกรรมการต่อเรือ
• อุตสาหกรรมการบินอวกาศ
• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องมือวิศวกรรมชี้และเครื่องมือนาแสง
• การดึงขึ้นรูป การรีดเย็น การขึ้นรูปเหล็ก
• การผลิตเหล็ก โลหะแผ่นและเครือ่ งโลหะ
• การตกแต่งผิวงาน การชุบแข็ง
• การแปรรูปวัสดุใหม่
• หัตถกรรมงานโลหะ
Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Deutsche Messe AG ให้บริการจองที่
พักหลากหลายรูปแบบทั้งในและบริเวณรอบๆ เมืองฮันโนเวอร์
ติดต่อ: Hannover Marketing & Tourismus GmbH
โทร +49 (0) 511 12345-555, hotels@hannover-tourismus.de,
www.hannover.de/hotels/emo
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ: รถ Shutter bus พร้อมให้บริการ
รับส่งระหว่างสนามบิน Langenhagen และสถานที่จัดงาน หรือเดินทาง
ด้วยรถไฟสาย S5 ที่ขับออกจากสนามบินไปยังสถานีรถไฟหลัก และต่อ
รถรางไปยังสถานที่จัดงาน
รถไฟ: รถไฟจะจอดที่สถานี “Hannover Messe / Laatzen” จากจุดนี้
ท่านสามารถเดินบนทางเลื่อน "Skywalk" ไปยังส่วนจัดแสดงสินค้า (ฮอลล์
13) โดยตรง แต่สาหรับท่านที่รถไปจอดแค่ที่สถานีหลัก สามารถต่อรถรางไป
ยังสถานที่จัดงานได้
รถราง: ท่านสามารถใช้บริการรถรางสาย 8 และ 18 เดินรถระหว่างสถานี
หลักและสถานที่จดั งาน (จอดทางเข้า North 1 และ 2) หรือรถรางสาย 6
และ 16 จากในเมือง (สถานี Kröpcke Aegi) ไปยังด้านตะวันออกของ
สถานที่จัดงาน
รถประจาทาง: ขึ้นรถประจาทางสาย 340 และ 341 ที่เดินรถจากสถานี
Rethen, Pattensen และ Laatzen และลงรถบริเวณหน้าทางเข้างานตรง
สถานี "Gutenbergstrasse" (South Entrance) หรือ สถานที่ประจาศูนย์
แสดงสินค้า “Hannover Messe/Laatzen” (West 1 Entrance)
ตารางเวลาเดินรถสาธาณะต่างๆในเมืองฮันโนเวอร์ สามารถดูได้ที่
www.efa.de
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รถยนต์: ท่านสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข A2, A7, A37 และ A352 และ
ตามป้ายจราจรบอกเส้นทางมายังศูนย์การแสดงสินค้า ชื่อพิกัดสาหรับสืบค้น
ในอุปกรณ์นาทางของท่านคือ "Hermesallee, Hannover"
อินเทอร์เน็ต

www.emo-hannover.de

โซเชียลมีเดีย

https://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://www.facebook.com/EMOHannover
https://de.industryarena.com/emo-hannover
http://www.youtube.com/metaltradefair
www.linkedin.com/company/emo-hannover

