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Asosiasi Industri Mesin Perkakas Jerman (The German Ma-
chine Tool Builders' Association/VDW) menawarkan 

rangkaian jasa layanan secara utuh kepada EMO Hannover 
2013 

 

Jakarta, 14 Januari 2013. – EMO Hannover 2013, pameran dagang terkemuka 

dunia, akan digelar dari 16 sampai 21 September 2013 oleh Asosiasi Industri Mesin 

Perkakas Jerman (German Machine Tool Builders’ Association/VDW) berbasis di 

Frankfurt am Main, mewakili Asosiasi Industri-Industri Mesin Perkakas Eropa (Euro-

pean Association of the Machine Tool Industries/CECIMO) berbasis di Brussels, dan 

bekerja sama dengan Deutsche Messe berbasis di Hannover, Jerman. VDW me-

wakili industri mesin perkakas Jerman dan merupakan satu dari sedikit asosiasi 

industri yang secara langsung menyelenggarakan pameran-pameran dagang terkait 

sektor industrinya. Berkat tradisi yang telah bertahan lama dan memiliki keahlian 

yang luas, VDW dikenal dalam penyelenggaraan ajang-ajang berkualitas. Sebagai 

tambahan bagi EMO Hannover adalah METAV di Dusseldorf, pameran dagang 

internasional untuk teknologi manufaktur dan otomasi yang selanjutnya akan ber-

langsung dari 11 sampai 15 Maret 2014.  

 

Secara bersama-sama, VDW dan Asosiasi Sektor Mesin Perkakas dan Sistem-

Sistem Manufaktur yang tergabung dalam VDMA (German Engineering Federation) 

mendorong sekitar 280 anggota sukarela, dan secara keseluruhan mewakili 90 

persen pendapatan yang diterima Jerman dari industri tersebut. VDW mewakili 

kepentingan para anggotanya di tingkat nasional maupun internasional. 

 

Sebagai penyelenggara EMO Hannover 2013, VDW bekerja sama dengan 

Deutsche Messe menawarkan kepada para pengunjung dan peserta pameran, jasa 
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layanan yang sangat beragam, termasuk registrasi online, dukungan multi-bahasa 

melalui perwakilan-perwakilan Deutsche Messe di luar negeri, asistensi pengurusan 

visa, penawaran-penawaran menarik untuk penerbangan dan transportasi kereta ke 

EMO, informasi online dalam sembilan bahasa, pengorganisasian-pengorganisasian 

khusus untuk para delegasi asing, tur-tur dengan tema-tema khusus seputar 

pameran, dll. Informasi menyeluruh tersedia di www.emo-hannover.de. 

 

Para jurnalis dapat mengunjungi www.emo-hannover.de/pressservice untuk 

mendapatkan informasi pers teraktual mengenai EMO Hannover 2013 dalam Baha-

sa Inggris dan Jerman. Berbagai pengumuman penting juga dipublikasikan dalam 

Bahasa China, Jepang, Rusian, Spanyol, Italia, Portugis, Perancis. Ditambah pula, 

para jurnalis dapat mencari berbagai fakta dan angka mengenai pameran, informasi 

lebih detil tentang para peserta, produk serta jasa layanan mereka. Informasi secara 

utuh untuk pers dan kumpulan foto tersedia dan dapat diunduh, begitu pula dengan 

klip-klip video yang jumlahnya terus bertambah. Para jurnalis dapat pula 

mendaftarkan diri untuk menerima EMO newsletter dalam Bahasa Inggris agar 

dapat selalu  memperoleh berita teraktual mengenai pameran dan berita dari para 

peserta. Halaman tersebut menyediakan pula berbagai tips berharga dalam 

melakukan perjalanan, pilihan akomodasi di Hannover dan masih banyak lagi.  

 

Kontak lokal: 

PT Pro Fair Indonesia * 

Paula Yahya (GF) 

Jakarta, Indonesia 

Tel.: +62 21 23 06 07 0 
info@hf-indonesia.com 

 

EMO Hannover 2013 – pameran dagang terkemuka dunia untuk sektor pengerjaan logam 
Dari 16 sampai 21 September 2013, para pengusaha manufaktur internasional di bidang teknologi produksi 
akan menyoroti “Intelligence in Production” pada EMO Hannover 2013. Pameran dagang dunia terkemuka 
untuk industri pengerjaan logam akan menampilkan keseluruhan dan luasnya teknologi pengerjaan logam 
paling anyar, yang merupakan jantungnya setiap proses manufaktur. Pameran ini akan menampilkan 
permesinan terbaru sekaligus solusi-solusi efisien, jasa layanan yang dibutuhkan, berbagai cara mencapai 
keberlanjutan (sustainability) dalam proses-proses produksi dan masih banyak lagi. Fokus utama EMO 
Hannover adalah mesin perkakas untuk pemotongan dan pembentukan logam, sistem-sistem produksi, 
perkakas presisi tinggi, alur material otomatis, teknologi komputer, elektronik dan aksesoris untuk industri. 
Para pengunjung bisnis ke EMO berasal dari setiap cabang industri utama, misalnya manufaktur 
permesinan dan pabrik, industri otomotif dan para pemasok komponennya, sektor penerbangan, teknik 
presisi, optik, pembangunan kapal, teknologi kedokteran, manufaktur perkakas dan cetakan (die), baja dan 
konstruksi beban ringan. EMO Hannover merupakan tempat pertemuan internasional terpenting untuk para 
spesialis teknologi produksi dari seluruh dunia. EMO Hannover 2011 menampilkan barisan lebih dari 2.000 
peserta pameran dan menarik sekitar 140.000 pengunjung bisnis dari lebih 100 negara. EMO terdaftar 
sebagai merek dagang dari European Association of the Machine Tool Industries (CECIMO). 

 

Artikel-artikel dan foto-foto dari konferensi pers EMO dapat diakses di www.emo-
hannover.de/presseservice. Anda dapat pula mengunjungi EMO di halaman-halaman media sosial kami 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
mailto:info@hf-indonesia.com
http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/
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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/emohannover 
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