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EMO Hannover: บริการส าหรับส่ือมวลชน 
 
การรับรอง 
ก่อนเร่ิมงาน 
 สือ่มวลชนสามารถสมคัรรับข้อมลูเฉพาะและรับชดุเอกสารซึง่จะจดัสง่ลว่งหน้า
ทางไปรษณีย์ดงันี:้ บตัรผา่นส าหรับสือ่มวลชน EMO บตัรอนญุาตจอดรถและตัว๋ประตทูางออก 
ระหว่างงาน        
 สือ่มวลชนที่เดินทางมายงัฮนัโนเวอร์และไมม่ีบตัรผา่นส าหรับสือ่มวลชนสามาร
ถขอรับการรับรองได้โดยแสดงบตัรประจ าตวัสือ่มวลชน ณ เคาน์เตอร์สือ่มวลชนที่ตัง้อยู ่ณ 
ทางออกทศิเหนือ North 1 หรือทางออกฝ่ังตะวนัตก West 1 หรือ ณ ศนูย์สือ่มวลชน ณ บริเวณจดังาน  

 

บริการส าหรับสื่อมวลชน เวบ็ไซต์ http://www.emo-hannover.de/home 
 
ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ขา่วประชาสมัพนัธ์และภาพขา่วปัจจบุนัส าหรับงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
 
บริการภาพที่สมบูรณ์ระหว่างงาน 
สามารถขอรับภาพถ่ายสรีะบบดจิิตอลของงานแสดงสนิค้าในแตล่ะวนัได้จากระบบฐานข้อมลูภาพถ่าย   

ภาพยนตร์และคลิปภาพยนตร์  

ทัง้ก่อนและระหวา่งงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
จะมีบริการภาพยนตร์และคลปิภาพยนตร์ทางเว็บไซต์ส าหรับการรายงานขา่วทางโทรทศัน์ซึง่ภาพยนตร์เ
หลา่นีส้ามารถน าไปใช้ได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย และเรายินดใีห้บริการบนัทกึวีดิโอและตดัตอ่ขัน้แรก  
 
เสียง 
มีบริการเสยีงจากงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
ส าหรับการใช้และเผยแพร่ตามต้องการโดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย 
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ปฏิทินกิจกรรม 
ข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัการแถลงขา่วโดยบริษัทผู้จดัแสดงสนิค้าและผู้ เก่ียวข้องตา่งๆ 
สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของงานแสดงสนิค้า 
 

ข้อมูลสื่อทางเทคนิค (TPI) 

ข้อมลูสือ่ทางเทคนิคจะอยูภ่ายใต้หวัข้อ “ข้อมลูสือ่ทางเทคนิค” หรือ “Technical Press Information” 
โดยฐานข้อมลูนีจ้ะเร่ิมให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทางเว็บไซต์ 
ซึง่ฐานข้อมลูจะประกอบด้วยขา่วประชาสมัพนัธ์ของผู้จดัแสดงสนิค้าโดยมีขา่วสารและผลติภณัฑ์วตักรม
ส าหรับงานแสดงสนิค้า  
EMO Hannover 2013 
 

คู่มือส าหรับสื่อออนไลน์   
รายนามผู้จดัแสดงสนิค้าตามล าดบัตวัอกัษรพร้อมด้วยข้อมลูเลขที่ตัง้นิทรรศการ 
รวมทัง้ข้อมลูติดตอ่ส าหรับสือ่มวลชน (ช่ือและรายละเอียด) 
จะช่วยให้การสือ่สารทัง้ก่อนและระหวา่งงานแสดงสนิค้าสะดวกมากยิง่ขึน้ 
ซึง่คูม่ือส าหรับสือ่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เท่านัน้และจดัให้ในรูปแบบของแผน่ตาราง 
Excel  

 
กล่องข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้จัดแสดงสนิค้า 
จะมีการตีพิมพ์ขา่วประสมัพนัธ์และภาพถ่ายของผู้จดัแสดงสนิค้าในกลอ่งขา่วระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 
การบริการในพืน้ที่จัดงาน 
 
รถรับส่งส าหรับสื่อมวลชน 
รถตู้ รับสง่จะให้บริการระหวา่งทางเข้าและศนูย์สือ่มวลชนตลอดชว่งการจดัแสดงงาน 

ศูนย์สื่อมวลชน (ตัง้อยูข้่างๆ อาคารศนูย์การประชมุ Convention Center) 

จดุนดัพบส าหรับสือ่มวลชนทกุทา่น ณ ศนูย์นิทรรศการจะให้บริการดงัตอ่ไปนี:้ 
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 เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 ที่น่ี สือ่มวลชนสามารถสอบถามข้อสงสยัและรับข้อมลูทกุอยา่งทีต้่องการได้  
 
 

 EBi (ระบบข้อมูลผู้เข้าชมงาน) 
ระบบข้อมลูกลางจะให้บริการเก่ียวกบัผู้จดัแสดงงาน ผลติภณัฑ์ 
บริการและกิจกรรมของงานแสดงสนิค้า  

 

 ห้องท างาน 
ให้บริการคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ อินเตอร์เน็ต  WLAN การเช่ือมตอ่ ISDN 
การเช่ือมตอ่สญัญาณอนาลอ็กและสญัญาณเคร่ืองโทรสาร  

 

 กล่องประชาสัมพันธ์ของบริษัท 
ส าหรับเอกสารขา่วซึง่เผยแพร่โดยบริษัทท่ีจดัแสดงสนิค้า  
 

 ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ขา่วประชาสมัพนัธ์พร้อมด้วยข้อมลูเก่ียวกบังานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
 

 Press Bistro Bar  
ตัง้อยูบ่นชัน้สองของศนูย์สือ่มวลชน ซึง่สือ่มวลชนตา่งๆ 
สามารถพบปะพดูคยุกบัผู้จดัแสดงสนิค้าได้อยา่งสะดวก  

 

 ห้องเก็บสัมภาระ 
       ห้องเก็บเสือ้โค้ชพร้อมลอ็คเกอร์  
 
EMO Hannover 2013 – งานแสดงสนิค้าภาคงานโลหะที่ส าคญัทีส่ดุของโลก 

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 
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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) 


