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Pres döküm sektörünün beklentisi büyük
Haziran 2022'de nihayet o gün geliyor: NürnbergMesse 8-10 Haziran
tarihleri arasında, aslında ocak ayında yapılması planlanan EUROGUSS
için kapılarını açacak. Böylelikle, bu yılki pres döküm teknolojisi,
prosesleri ve ürünlerine yönelik uluslararası ticaret fuarı, Pres Döküm
Günü (Casting Conference) ile birlikte istisnai olarak yaz aylarında
gerçekleşecek. Çok çeşitli destekleyici program, pres döküm
sektöründeki en önemli eğilimleri ve konuları yansıtıyor. Fuar,
teknolojiler, proses ve malzeme gelişmeleri ile yeni uygulama alanları
hakkında benzer düşünen insanlarla fikir alışverişinde bulunmak için
önde gelen bir platformdur. EUROGUSS 2020, pandemi öncesi karşılıklı
fikir alışverişi için son fırsatlardan biri olduğundan, sektörün şimdi
güvenli ve karşılıklı fikir alışverişi beklentisi oldukça büyük.

EUROGUSS, sektörün çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Pres
dökümhaneler, tedarikçiler, donatıcılar ve hizmet sağlayıcılar dört salonda bir
araya gelerek hünerlerini sergiliyor. Yenilikçi pres döküm ürünlerine, yeni
makine ve sistemlere, alet ve kalıp yapımındaki proses ve gelişmelere ek
olarak, görülecek teknolojiler de var. Bu dikkat çekiyor: Tüm fuar
katılımcılarının yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa ülkelerinden – özellikle İtalya,
Türkiye, İspanya ve Avusturya'dan – Nürnberg'e gelerek, sektörün geleceğine
yön vermeyi amaçlıyor.

Alıcılardan gelen ve alıcılar için olan bilgiler
EUROGUSS bu yıl uzmanlık programını ilk kez 9 Haziran 2022'deki Alıcılar
Günü (Buyers’ Day) ile genişletiyor. Federal Malzeme Ekonomisi, Satın Alma
ve Lojistik Birliği (BME e.V.), pres döküm uzmanlarına akıllı satın alma
kararları vermeleri için genel bir izlenim sağlama görevini üstlendi. Alıcılar

Günü, satın almadaki genel eğilimleri, pazardaki önemli gelişmeleri, bunların
etkilerini ve pres döküm aletleri ve parçaları satın alırken ortaya çıkan hukuki
konuları ele alıyor. Tedarik Zinciri Yasası veya gelecekte hammadde alımı da
özel bir önem taşıyor.
BME e.V. Birim Müdürü Dr. Frithjof Kilp, "Teslimat darboğazlarının ve buna
bağlı olarak pres dökümde malzeme ve mal eksikliğinin damga vurduğu bir
dönemde, risk çeşitlendirmesi ve tedarikçi yönetimi alıcı listesinin en başında
önemli bir yer tutuyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Buna bağlı olarak
şirketler tedarikçilerini daha titiz bir şekilde seçiyor. EUROGUSS 2022,
tedarikçi ortamına hızlı bir şekilde göz atmak ve yeni, potansiyel ortaklar
bulmak için değerli bir fırsat."

En üst düzeyde karşılaşmalar ve fikir alışverişi
Üç gün süreyle pres döküm konusu, seçkin uzman kitle için üç günlük yoğun
teknik bilgi anlamına geliyor. Özel sergilerde ve programda yer alan diğer
önemli konular, pres döküm aletlerinde maksimum konstrüksiyon özgürlüğü
için ek üretim yöntemleri, döküm parçaların sonradan işlenmesi için yüzey
teknolojisi veya üretimde ve proses tâkibinde dijitalleşme ile sürdürülebilir iş
modelleridir.
Son yıllarda zorluklar yaşayan otomotiv sektörü, pres döküm sektörünün en
önemli müşterilerinden biridir. Bununla birlikte, istikrarlı katılımcı rakamları ve
diğer birçok sektörden de olmak üzere çok sayıda ticari ziyaretçinin fuarı
ziyaret etme hedefi, bu teknik buluşma noktasında karşılıklı fikir alışverişin ne
derece önemli olduğunu gösteriyor. Yeniliklerini tanıtan ve böylece çeşitlilik
içeren programı tamamlayan genç şirketler ise, yeni bir soluk getiriyor.
Yetenek Ödülü (Talent Award), 2020'den bu yana ikinci kez yapılacak.
Sektördeki en iyi genç yetenekler ödülle onurlandırılacak ve çekici ödüller
kazanacak.
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EUROGUSS’ta #ReExperienceLive
Fuar akşamlarındaki fuar sonrası etkinliklerle desteklenen çok sayıda
gastronomi ve ağ kurma alanı, meslektaşlar, arkadaşlar ve yeni iş bağlantıları
arasındaki güzel görüşmeler için zaman ve mekân sunuyor. Hazırlanan hijyen
konsepti, gönül rahatlığıyla güvenli ağ kurmayı sağlıyor. NürnbergMesse'nin
sloganına sadık biçimde: "Kişisel Ağ Kurma – Ama güvenli!"
Medya temsilcileri için bilinmesi gerekenler: Akreditasyon 4 Nisan'dan
itibaren sadece EUROGUSS'un internet çevrimiçi bilet satış sayfasında
mümkündür:
www.euroguss.de/en/press/accreditation/advance-accreditation
EUROGUSS fuarı ailesi hakkında:
THE LEADING DIE CASTING SHOWS
Avrupa pres döküm sektörü, her çift rakamlı yılda Almanya'nın Nürnberg
kentindeki fuar merkezinde EUROGUSS ticaret fuarında buluşuyor. Üç gün
boyunca her şey en son teknoloji, prosesler ve ürünler etrafında dönüyor.
EUROGUSS, üstün teknolojili makinelerden yeni malzemelere ve verimli
hizmetlere kadar tüm pres döküm proses zincirini gösteren tek etkinliktir.
Ayrıca NürnbergMesse Group, CHINA DIECASTING’te (her yıl Şangay'da),
Hindistan'da her çift rakamlı yılda farklı yerlerde gerçekleşen ALUCAST’ta ve
Guadalajara'da düzenlenen EUROGUSS Mexico'da pres döküm konusunda
aktiftir.

Fuar ve komple program hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:
www.euroguss.de/en
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Tüm basın metinleri ve daha fazla bilgi, fotoğraf ve videolar şu adresteki
haber odasında: www.euroguss.de/en/news
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