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A Associação de Construtores de Máquinas da Alemanha 
(VDW) oferece uma gama abrangente de serviços para a EMO 

Hannover 2013 

 

São Paulo, 19 de março de 2013. – EMO Hannover 2013, a maior exposição 

comercial de metalurgia do mundo, será realizada de 16 a 21 de setembro de 2013 

pela Associação de Construtores de Máquinas da Alemanha (VDW), com sede em 

Frankfurt am Main, em nome da Associação de Indústrias de Máquinas da Europa 

(CECIMO), com sede em Bruxelas, em colaboração com a Deutsche Messe, com 

sede em Hannover, Alemanha. A VDW representa a indústria de máquinas da 

Alemanha e é uma das poucas associações industriais que organizam diretamente 

exposições comerciais para o seu setor. Graças a essa antiga tradição e a um 

amplo conjunto de experiências, a VDW é conhecida por organizar eventos de alta 

qualidade. Além da EMO Hannover, isso inclui a METAV em Düsseldorf, a 

exposição comercial internacional para tecnologia e automação de fabricação, que 

será realizada de 11 a 15 de março de 2014.  

 

Juntas, a VDW e a Associação Setorial de Máquinas e Sistemas de Fabricação da 

VDMA (Federação de Engenharia da Alemanha) contam com cerca de 280 

membros voluntários, que respondem por aproximadamente 90 por cento do 

volume de negócios do setor na Alemanha. A VDW representa os interesses dos 

seus membros no país e no exterior. 

 

Como organizadora da EMO Hannover 2013, a VDW oferece aos visitantes e aos 

expositores uma ampla gama de serviços, em colaboração com a Deutsche Messe, 

inclusive registro online, suporte multilíngue por meio de representantes da 

Deutsche Messe no exterior, assistência com vistos, preços vantajosos para 
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viagens aéreas e por trem para a EMO, informações online em nove idiomas 

diferentes, condições especiais para delegações estrangeiras, tours temáticos da 

exposição etc. Informações abrangentes estão disponíveis em www.emo-

hannover.de. 

 

Jornalistas podem acessar www.emo-hannover.de/pressservice para encontrar as 

últimas informações da mídia sobre a EMO Hannover 2013, em inglês e em 

alemão. Anúncios importantes também são publicados em chinês, japonês, russo, 

espanhol, italiano, português e francês. Além dos fatos e números do evento, os 

jornalistas também podem pesquisar os detalhes dos expositores e dos seus 

produtos e serviços. Informações completas para a imprensa e várias fotos estão 

disponíveis para download, bem como um número crescente de clips de vídeos. 

Jornalistas também podem assinar o boletim informativo da EMO em inglês, de 

modo a acompanhar as notícias sobre a exposição e os expositores. Esse site 

também fornece dicas valiosas sobre viagem, hospedagem em Hannover e muito 

mais.  

 

Contato no local: 

HANNOVER FAIRS DO BRASIL S/C LTDA 

Constantino Bäumle, Soraia Oliveira 

Tel.: +55  41 30 27 67 07 

info@hf-brazil.com 

Curitiba-PR, Brasil 
 

EMO Hannover 2013 – a principal feira comercial do mundo para o setor metalúrgico 
De 16 a 21 de setembro de 2013, fabricantes internacionais de tecnologia de produção destacarão a 
“Inteligência na Produção” na EMO Hannover 2013. A principal feira comercial do mundo para o setor 
metalúrgico apresentará toda a gama de sofisticadas tecnologias metalúrgicas que estão no centro de todo 
processo de fabricação industrial. A feira apresentará as máquinas mais recentes, bem como soluções 
eficientes, serviços corolários, meios de obter sustentabilidade em processos de produção e muito, muito 
mais. O foco principal da EMO Hannover está em máquinas de conformação e corte de metais, sistemas 
de produção, ferramentas de alta precisão, fluxos automáticos de materiais, tecnologia de informática, 
eletrônica industrial e acessórios. Os visitantes da EMO vêm de cada um dos principais ramos do setor, 
e.g., fabricação de máquinas e fábricas, do setor automotivo e seus fornecedores de componentes, do 
setor aeroespacial, mecânica e ótica de precisão, construção naval, tecnologia médica, fabricação de 
ferramentas, construção de aço e leve. A EMO Hannover é o ponto de encontro internacional mais 
importante para especialistas em tecnologia produtiva de todo o mundo. A EMO Hannover 2011 apresentou 
mais de 2.000 expositores e atraiu mais de 140.000 visitantes de mais de 100 países diferentes. EMO é 
uma marca registrada da Associação de Indústrias de Máquinas da Europa (CECIMO). 

 

Os textos e as fotos da coletiva de imprensa de hoje estão disponíveis online em:  

www.emo-hannvover.de/pressservice. 

 

Você também pode seguir a EMO nos seguintes canais de mídia social: 

 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
mailto:info@hf-brazil.com
http://www.emo-hannvover.de/pressservice
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  http://twitter.com/EMO_HANNOVER 

  http://facebook.com/EMOHannover 

  http://www.youtube.com/metaltradefair 

   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

  http://www.cnc-arena.com/emo-hannover 

http://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair
http://twitter.com/EMO_HANNOVER

