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Középpontban a sikerkovácsok 
 

A Messe Stuttgart 2018-ban a CastForge szakkiállítással bővíti ipari vásári 

portfólióját. Az első ízben megrendezésre kerülő kiállítás a gyártóknak olyan 

platformot kínál, ahol azok Európa egyik legerősebb gazdasági régiójában mutathatják 

be a nemzetközi közönség számára az acél, a szürke és a gömbgrafitos vasöntvény, ill. 

a kovácsolt alkatrészek terén kifejlesztett termékeiket és megoldásaikat. 

 

Az új szakvásár 2018. június 5 - 7. (keddtől csütörtökig) között kerül megrendezésre,  

egy helyen és egy időben olyan további ipari kiállításokkal, mint a brit UKIP által 

szervezett Global Automotive Components and Suppliers Expo, Engine Expo, 

Automotive Interiors Expo, Automotive Testing Expo, a Deutsche Messe által 

rendezett Surface Technology Germany, valamint a saját LASYS lézeres 

anyagmegmunkálás vásár. 

 

Az ágazati szakmai szövetségek és a statisztikák megerősítették, hogy továbbra is 

magas a kereslet az öntvények és a kovácstermékek iránt, mely csak részben a 

hagyományos felhasználói iparágak (autóipar, gép,- és berendezésgyártás) csúcsra 

járatásának a következménye.  

 

Ehhez járul még hozzá olyan új piacok egyre növekvő kereslete, mint pl. a megújuló 

energia ágazat és a gyártás digitális átalakulása, mely szintén elképzelhetetlen lenne 

modern öntvény és kovácsolt alkatrészek nélkül. 

 

Erős igény mutatkozik a rugalmas, a vevői igényekre gyorsan reagálni tudó és akár 

kisszériás gyártásra is alkalmas öntödékre és kovácsüzemekre. 

 

Legyen Ön is aktív részese ennek a piacnak és eseménynek!  

Jelentkezési lap: www.castforge.de/anmeldung, de ha segítségre lenne szüksége, 

vagy kérdése van, szívesen segítünk. 

 

Mit kínál Önnek Stuttgart ? 

- Európa elsőszámú hightech régióját 

- a német járműipar és gépgyártás központját 

- kiváló ágazati lehetőségeket, tapasztalatokat, kapcsolatokat. 

 

A Messe Stuttgart hivatalos magyarországi képviselete, az Interpress Kiállítások & 

Interpress Travel további kérdésekben, kulcsrakész kiállítói részvételük, és / vagy 

kiutazásuk megszervezésében (szállás-, repülőjegy, belépők Ft-ellenében, stb.) 

készséggel áll szíves rendelkezésükre. 

 

Kapcsolat: Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: seifert@interpress.hu 
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