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สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองมือกลแห่งประเทศเยอรมนีพร้อมให้บริการครบวงจร
ส าหรับงานแสดงสินค้า EMO Hannover 2013 
 
กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 –  งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
งานแสดงสนิค้างานโลหะระดบัโลกชัน้น าจะเปิดให้บริการตัง้แตว่นัท่ี 16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 
โดยสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี (German Machine Tool Builders’ Association-
VDW) ซึง่ตัง้อยูใ่นแฟรงก์เฟิร์ต อมัไมน์  ในนามของสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลแหง่ยโุรป (Euro-
pean Association of the Machine Tool Industries-CECIMO) ซึง่ตัง้อยูใ่นบรัสเซลส์ 
ด้วยความร่วมมือกบัศนูย์การแสดงสนิค้าเยอรมนั (Deutsche Messe) ซึง่ตัง้อยูใ่นฮนัโนเวอร์ 
ประเทศเยอรมนี 
โดยสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนเีป็นตวัแทนของอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลแหง่เยอรมนี
และเป็นหนึง่ในสมาคมอตุสาหกรรมสองสามแหง่ซึง่จดังานแสดงสนิค้าส าหรับภาคสว่นนีโ้ดยตรง 
ด้วยความเช่ียวชาญในงานโลหะเป็นเวลานานและมีผู้ เช่ียวชาญจ านวนมาก 
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีเป็นจึงที่รู้จกัส าหรับการจดังานแสดงสนิค้าคณุภาพ 
นอกเหนือจากงานแสดงสนิค้า EMO Hannover แล้ว สมาคมยงัได้จดังาน METAV ในเมืองดสุเซลดอร์ฟ 
ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าระหวา่งประเทศส าหรับเทคโนโลยีการผลติและระบบควบคมุอตัโนมตัซิึง่จะจดัให้
มีขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 11 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีและสมาคมภาคเคร่ืองมือกลและระบบการผลติ 
ภายในสมาพนัธ์วศิวกรรมแหง่เยอรมนี (German Engineering Federation- VDMA 
ประกอบด้วยสมาชิกอาสาสมคัรประมาณ 280 คน 
ซึง่รวมกนัแล้วมีมลูคา่การซือ้ขายในอตุสาหกรรมของประเทศสงูถงึ 90 เปอร์เซ็นต์ 
ทัง้นีส้มาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนเีป็นตวัแทนด้านผลประโยชน์ของสมาชิกทัง้ในประเท
ศและตา่งประเทศ 
 
ในฐานะที่เป็นผู้จดังานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีโดยความร่วมมือกบัศนูย์การแสดงสนิค้าเยอรมนั 
(Deutsche Messe) ได้เสนอบริการอนัครอบคลมุหลากหลายแกผู่้ เข้าชมงานและผู้จดัแสดงสนิค้า 
ซึง่ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ 
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การสนบัสนนุด้านพหภุาษาผา่นตวัแทนศนูย์การแสดงสนิค้าเยอรมนั (Deutsche Messe) 
ในตา่งประเทศ ความชว่ยเหลอืด้านวีซา่ เที่ยวบินและการเดินทางด้วยรถไฟไปยงังานแสดงสนิค้า EMO 
ข้อมลูออนไลน์ภาษาตา่งๆ เก้าภาษา การด าเนินการพิเศษส าหรับตวัแทนตา่งประเทศ 
การน าชมงานตามหวัข้อสนใจ เป็นต้น ซึง่ข้อมลูที่มคีวามครอบคลมุรอบด้านสามารถหาได้จาก 
www.emo-hannover.de. 
 
สือ่มวลชนสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.emo-hannover.de/pressservice ส าหรับข้อมลูลา่สดุตา่งๆ 
เก่ียวกบังานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 ของสือ่มวลชนในภาษาองักฤษและเยอรมนั 
นอกจากนัน้ ยงัมีประกาศส าคญัตา่งๆ ตีพิมพ์ในภาษาจีน ญ่ีปุ่ น รัสเซีย สเปน อิตาล ี
โปรตเุกสและฝร่ังเศส นอกจากข้อมลูและตวัเลขเก่ียวกบังานแสดงสนิค้าแล้ว 
สือ่มวลชนยงัสามารถค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัผู้จดัแสดงสนิค้าพร้อมทัง้ผลติภณัฑ์และบริการของพวกเขาได้
อีกด้วย ยิ่งไปกวา่นัน้ สือ่มวลชนยงัสามารถดาวน์โหลดข้อมลูส าหรับสือ่และรูปภาพตา่งๆ 
รวมทัง้วีดิโอคลปิ และสือ่มวลชนสามารถลงทะเบียนรับจดหมายขา่ว EMO 
ภาษาองักฤษเพื่อรับรู้ขา่วสารลา่สดุเก่ียวกบัการจดังานและผู้จดัแสดงสนิค้า 
เว็บไซต์ดงักลา่วยงัมข้ีอมลูที่เก่ียวกบัการเดินทาง ท่ีพกัในฮนัโนเวอร์และข้อมลูอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์   
 
ข้อมลูติดตอ่ในประเทศไทย: 
หอการค้าเยอรมนั-ไทย 
Jörg Buck (GF), มาลาศรี จะโรครัมย์ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66 2 6 70 06 00 
hannover@gtcc.org 
 
สือ่มวลชนสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของงาน  www.emo-hannover.de/pressservice เพื่อข้อมลูลา่สดุ 
ของงานอีโม ่2013 ทัง้ภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนั สว่นขา่วประชาสมัพนัธ์ที่ส าคญัจะแปลเป็นจีน 
ญ่ีปุ่ น รัสเซีย สเปน อิตาล ีโปรตเุกส และ ฝร่ังเศสด้วย 
สือ่มวลชนสามารถค้นหาข้อมลูและตวัเลขสถิตขิองงานท่ีเก่ียวกบัผู้แสดงสนิค้า 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์และปริการได้ทีเ่ว็บไซต์เช่นกนั ข้อมลูโดยละเอียดรูปภาพ 
และคลปิวีดีโอมีบริการให้ดาวน์โหลด 
สือ่มวลชนสามารถลงทะเบียนเพือ่รับขา่วสารเป็นภาษองักฤษเพือ่เกาะติดสถานการณ์ของงานได้ทางเว็บ
ไซต์ นอกจากนีย้งัสามารถดขู้อแนะน าการเดินทาง โรงแรมที่พกัในเมืองแฮนโนเวอร์ 
 
EMO Hannover 2013 – งานแสดงสนิค้าภาคงานโลหะที่ส าคญัทีส่ดุของโลก 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
mailto:info@hf-thailand.com
http://www.emo-hannover.de/pressservice%20เพื่อ
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ตัง้แตว่นัที ่16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 ผู้ผลิตเทคโนโลยีการผลิตทัว่โลกจะดงึดดูความสนใจผู้ เข้าชมงานด้วย 
“อจัฉริยะในการผลิต” ของตน ณ งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2013 
ซึง่งานแสดงสินค้าอตุสาหกรรมงานโลหะที่ส าคญัที่สดุในโลกนีจ้ะแสดงตวัอยา่งสินค้าทกุประเภทของเทคโนโลยีงานโลหะ
ที่สมบรูณ์แบบซึง่เป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการผลิตอตุสาหกรรมทกุชนิด 
งานแสดงสนิค้าจะน าเสนอเคร่ืองจกัรลา่สดุรวมทัง้การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การบริการหลงัการขาย 
แนวทางส าหรับกระบวนการผลิตทีย่ัง่ยืนและอ่ืนๆ อีกมากมาย หลกัการของงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
มุง่เน้นที่เคร่ืองมือกลส าหรับตดัและขึน้รูปโลหะ ระบบการผลติ เคร่ืองมือวดัอยา่งละเอียด ระบบหมนุเวียนวตัถดุิบอตัโนมตัิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรมและชิน้สว่น ซึง่ผู้ เข้าชมงาน EMO 
มาจากแผนกส าคญัของอตุสาหกรรมทกุแผนก อาทิ แผนกเคร่ืองจกัรและโรงงาน อตุสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตวตัถดุิบ 
ภาคอตุสาหกรรมการบินอวกาศ เคร่ืองมือชีว้ดัและน าแสง การตอ่เรือ เทคโนโลยีการแพทย์ การผลิตเคร่ืองมือและแมพ่ิมพ์ 
โครงสร้างเหล็กและและเหล็กเบา EMO Hannover คือจดุนดัพบสากลส าหรับผู้ เช่ียวชาญเทคโนโลยีการผลิตจากทัว่โลก 
EMO Hannover 2011 มีผู้จดัแสดงสนิค้ากวา่ 2,000 รายและดงึดดูผู้ เข้าร่วมงานจ านวนถึง 140,000 คนจากกวา่ 100 
ประเทศทัว่โลก EMO คือเคร่ืองหมายการค้าของสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลแหง่ยโุรป European Association of 
the Machine Tool Industries -CECIMO) 


