Sajmovi i izložbe
BAUMA 2004
I IZLOŽBE MÜNCHENSKOG SAJMA U
2004. GODINI
U 2003. sajamske su manifestacije imale velikih problema,
posebno zbog ratnih sukoba u Iranu te pojave plućnih oboljenja
(SARS) što je znatno utjecalo na smanjivanja ukupnog broja
putovanja. Ipak unatoč tome poduzetnička grupa Messe
München Konzern (u čijem je sastavu Münchenski sajam GmbH
– MMG, Međunarodna sajamska i izložbena služba – IMAC i
Društvo za obrtničke sajmove – GHM) računa da je ostvarila
gotovo 170 milijuna eura prometa te da je na 44 sajamske manifestacije u Münchenu zabilježen i porast izlagača i posjetitelja. Za 2004. najavljeno je održavanje 48 većih sajmova i izložaba na kojima će sudjelovati izlagači iz više od 180 zemalja
širom svijeta. Osim tradicionalnih predviđeno je i nekoliko
novih sajamskih priredaba, posvećenih modi inspirranoj športom, tehnici, automatizaciji, robotizaciji i integriranim sustavima. Najavljeno je također da će se u godinama što slijede sajmovi usmjeriti prema zemljama srednje, istočne i južne Europe.
Tako će münchenski sajmovi pokušati što bolje iskoristiti svoj
položaj prema tim zemljama u sklopu širenja Europske unije
prema istoku.
Zahvaljujući tvrtki Belimpex koja godinama u Hrvatskoj zastupa
i promiče sajamske priredbe u Münchenu, na njima su u posljednje vrijeme znatno prisutni i hrvatski posjetitelji i izlagači.
Od izlagača najbrojniji su naši obrtnici koji na sajmu IHM imaju
jedan od najvećih izložbenih prostora. Mnogo je naših izlagača i
na turističkim sajmovima, posebno CBR-u, sajmu za turizam,
kamp prikolice i športove na vodi. Zabilježeno je također da iz
godine u godinu značajno raste broj naših posjetitelja na
gotovo svim priredbama münchenskih sajmova.
Za hrvatske je graditelje 2004. značajna zato što će se od 29.
ožujka do 4. travnja održati 27. međunarodni Bauma 2004. –
stručni sajam građevinskih strojeva, strojeva za građevinske
materijale, građevinska vozila, i prvi put, strojevi i oprema za
rudarstvo. To je najveći svjetski stručni sajam i jedan od
najvećih svjetskih sajmova uopće, a održava se svake tri
godine. Očekuje se da će na njemu sudjelovati 2400 izlagača,
od kojih će više od polovice biti iz inozemstva. Računa se da
će sajam posjetiti više od 410.000 posjetitelja iz 157 zemalja te
mnogi stručni posjetitelji iz Hrvatske jer njihov broj u posljednje vrijeme stalno raste. Na sajmu je prvi put bio najavljen i
jedan izlagač iz Hrvatske, ali nije sigurno hoće li izložak (mali
bager) biti završen na vrijeme.
Na Bauma 2004. bit će izloženi uređaji za drenažu, crpke,
oplate, skele, dizalice, transporteri, strojevi i vozila za prijevoz
betona i žbuke, bageri, utovarivači, rovokopači, buldozeri,
strojevi za gradnju tunela i rudnika, strojevi za kopanje kanala
i izgradnju vodovoda, kompresori, hidraulički i pneumatski
alati, strojevi za polaganje željezničkih tračnica i za njihovo
održavanje, postrojenja za proizvodnju cementa, vapna, gipsa,
pijeska, šljunka i gline, postrojenja za recikliranje građevinskog materijala te strojevi za kamenolome i mnogi drugi.
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