
 
Запрошуємо на спеціалізовану виставку субконтрактингу у 

промисловості, виробництві запчастин, комплектуючих, модулів 

ZulieferMesse 2017 і виставці промислового устаткування та 

автоматизації виробництва Intec 2017 (Z / Intech 2017) 
 
 

Інформуємо промисловців та підприємців Дніпровського району, що 

Київська Торгово-промислова палата з 7 по 10 березня 2017 pоку організовує 

комплексний візит делегації київських промисловців до Німеччини для участі 

у спеціалізованій виставці субконтрактингу у промисловості, виробництві 

запчастин, комплектуючих, модулів ZulieferMesse 2017 і виставці 

промислового устаткування та автоматизації виробництва Intec 2017 (Z / 

Intech 2017), яка відбудеться у м. Лейпциг (ФРН). 

Виставка Z / Intech 2017 демонструє динамічний розвиток галузі 

субконтрактинга у промисловості на європейському просторі і залучає все 

більшу кількість іноземних учасників та інвестроів.  

Супровідна програма виставки Z / Intech 2017 містить проведення 

бізнес-зустрічей, міжнародних конференцій, спеціальних семінарів, а також 

пропонує широкий спектр різних заходів для експонентів і відвідувачів. 

Експонентами виставки Z / Intech 2017 є виробники, розробники й 

постачальники наступної продукції і послуг: 

 Деталі, компоненти, модулі, промислове оснащення; 

  Запчастини для складання та монтажу; 

 Засоби та устаткування для виготовлення комплектуючих деталей і 

модулів; 

 Електротехніка/електроніка: окремі деталі, елементи, технології 

виробництва, обробка, монтаж і тестування; 

 Полімерні матеріали - вироби, устаткування, послуги; 

 Армовані волокна та композитні матеріали; 

 Деталі з металу, полімерів, гуми, сполучних матеріалів та ін.; 

 Техніка для виробництва допоміжного устаткування; 

 Спеціальне та транспортне машинобудування; 

 Верстати, спеціальна техніка, натяжні механізми; 

 Автоматика, сенсорна техніка, техніка керування та інше; 

 Деталі, устаткування енергетичної галузі та багато іншого. 

 

Спеціалізована програма, що проходить у рамках виставки 2017 року: 

 Конференції, симпозіуми, семінари - для підтримки обміну 

досвідом і інноваціями між наукою й промисловістю. 

 Форум експонентів –  експонентам виставки Z / intec буде можливість 

представити свої виробництва та результати досліджень. 

 Міжнародна коопераційна біржа - організовується Enterprise 

Europe Network, ТПП Лейпцига та Києва. 

 Z - Innovation Show - під час святкування п'ятирічного ювілею Z-

Innovation Show будуть відзначені кращі рішення та розробки. Для 



цього, Лейпцігський ярмарок виділить спеціально обладнану зону для 

презентації інноваційних ідей, цікавих продуктів і послуг від  

учасників виставки для того, щоб доповнити презентації експонентів 

на стендах. Три кращі роботи будуть оголошені під час гала-прийому, 

присвяченого виставці Z / intec 2017. 

 

Участь у виставці відкриває широкі можливості прямого виходу на 

європейський ринок шляхом розвитку співробітництва та кооперації з 

партнерами у Німеччині і країнах Європи. 

За детальною інформацією щодо умов участі звертатися до відділу 

міжнародного співробітництва Київської ТПП, тел. 482-04-34; 482-04-35, 

poIudov@kiev-chamber.org.ua, sa@kiev-chamber.org.ua 

 

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики( тел./факс 292-31-01) 
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