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Automechanika er autobranchens vigtigste nyhedsforum
for værkstedsudstyr, reservedele og tilbehør til bilindustrien. Derfor forventes også i 2016, at omkring 4.700 internationale udstillere og 140.000 fagbesøgende fra hele verden
kommer til Frankfurt. For de fleste af disse besøgende
spiller Automechanika den vigtigste rolle, når det gælder
networking, informationsindsamling og ordreafgivelse. Her
kan man som besøgende og udstiller opnå et afgørende
informationsforspring via særudstillinger, workshops, seminarer og produktpræsentationer.

Dækker hele branchen
Automechanika 2016 vil være opdelt i seks hovedområder,
der tilsammen dækker komponentindustrien, udstyr til
servicestationer, serviceydelser og tilbehør. ’Management
& Digital Solutions’ omfatter indretning af servicestationer,
finansiering samt hardware og software til forhandlere og
værksteder m.v. På ’Repair & Maitenance’ præsenteres
værktøj og teknisk udstyr til værksteder og autolakererier
samt produkter og serviceydelser for driften af autoværksteder og -forretninger. ’Accesories & customizing’ viser autotilbehør, udstyr til tuning, performance systemer og udstyr til individuelt karosseridesign. ’Parts & Components’ omfatter
mekaniske reservedele og komponenter,
karosseridele samt systemer og moduler
inden for interiør og eksteriør. ”Electronics
& Systems’ omfatter motorelektronik og
kørselsdynamiske systemer samt elektrisk
og elektronisk udstyr. Endvidere vil der blive
præsenteret alternative drivsystemer til el,
brint etc. samt akkumulatorer og ladeudstyr
til el-biler. Hovedområdet ’Car Wash, Care &
Reconditioning’ omfatter udstyr til tank- og servicestationer, bilvaskeanlæg, pleje- og vaskemidler etc.

Fokus på den netværksforbundne bil
Under sloganet ‘Get connected to the Automotive Service
Industry’ vil et af hovedtemaerne på Automechanika 2016
være fremtidens netværksbaserede teknikker, som gennem
automatisering og i visse tilfælde virtualiserede processer
vil få stor indflydelse på markedet for mere effektiv og individuel eftersalgsservice. Ved konstant at være forbundet til
Internettet kan der eksempelvis foretages diagnostisering,
visse vedligeholdsopgaver og reparationer m.v. Netværksovervågningen har også betydning for driften af førerløse
biler og el-biler. På en særudstilling i ’Festhalle’ præsentere
disse emner på særudstillingen ’Tomorrow’s Service &
Mobility’.

Automechanika Innovation Award
De bedste produkter inden for alle messens områder
fortjener særlig opmærksomhed. Derfor uddeles ”Automechanika Innovation Award” til de af messens produkter,
der bedst opfylder kriterierne om blandt andet innovativt
indhold, kvalitet, funktionalitet og bæredygtighed. De fem
bedste bidrag i hver kategori præsenteres på en særudstilling i Festhalle.

Workshops om skadesreparationer
Automechanika Frankfurt fokuserer på uddannelse inden
for karosseri- og lakeringssektoren, og professionelle besøgende, der arbejder i branchen, kan forudregistrere sig
til en eller flere af de workshops, der afholdes. I de enkelte
workshops vil der være fokus på forskellige processer
inden for moderne skadesreparation, såsom computerstøt-

tede prisberegninger, arbejde med opretningsbænke og
karosserireparationer.

”Truck Competence” sværvægtere i søgelyset
Automechanika er kendt for også at fokusere på de tunge, kommercielle køretøjer, idet man under navnet ”Truck
Competence” introducerer en skiltning af standene inden
for dette udstillingstema. På baggrund af et EU-direktiv
om nul-emission fra køretøjer i byer i 2030, vil der på
årets messe være særlig fokus på el-drevne lastbiler.

En ”grøn” vejviser
Miljøbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne bliver stadig vigtigere - også i bilindustrien. For at
hjælpe de besøgene med at finde de ”grønne” alternativer har messen udarbejdet en ”Green Directory” – en
besøgervejviser, hvori kun de Automechanika - udstillere
er opført, som bidrager særligt “grønt” med deres innovationer og tjenester.

Bilvask, pleje og renovering
De mange leverandører af bilvaskesystemer er for første
gang samlet på messens friareal i et område kaldet ’Car
Wash City’. Produkter til pleje og renovering vil blive
udstillet i hal 9.1, der ligger op til ’Car Wash Cty’. I en
midlertidig opbygget hal på ’Car Wash City’ vil eksperter
fra industrien under hele messeperioden holde oplæg,
der rapportere om aktuelle emner og tendenser inden for
bilvask og bilvaskesystemer.

Get connected to the Automotive Service Industry

messenyt
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Kort og godt

DIMEX er Messe Frankfurts officielle repræsentant i Danmark
og Island og hjælper såvel udstillere som besøgende med alt
det praktiske omkring Messe Frankfurts messer i hele verden.

Planlægning er en af de væsentligste forudsætninger for, at
besøget bliver en succes. Ikke blot messebesøget, men også
transport til og fra messen, hotelophold, osv. er vigtige faktorer, der skal tages hensyn til.

Service for besøgende
Besøgende kan i dag købe og selv udskrive deres adgangskort via messens hjemmeside. Køb af et partoutkort udløser
et gratis katalog, der kan afhentes på messen. Katalog kan
også købes ved messens indgangskasse. Hvis man vil være
godt forberedt inden messens start, kan kataloget købes hos
DIMEX ca. 10 dage før messens åbning.

Service for udstillere
DIMEX sælger stande til Messe Frankfurts messer og hjælper
udstillerne med alt det praktiske omkring messedeltagelsen.

Automechanika worldwide
Ud over Automechanika i Frankfurt arrangeres lignende
messer også følgende steder:
• Motortec Automechanika, Madrid, Spanien
• Automechanika, St. Petersborg, Rusland
• MIMS Automechanika, Moskva, Rusland
• Automechanika, Kuala Lumpur, Malaysia
• Automechanika, Shanghai, Kina
• ACMA Automechanika, New Delhi, Indien
• Automechanika, Dubai, Dubai
• ExpoINA PAACE Automechanika, Mexico City, Mexico
• Automechanika, Jedda, Saudi Arabien
• Automechanika, Johannesburg, Sydafrika
• Automechanika, Buenos Aires, Argentina
• Automechanika, Istanbul, Tyrkiet
• Automechanika, Birmingham, UK
• Automechanika, Chigago, USA
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Til og fra messen
Kommer man med fly, går der fra Frankfurts lufthavn S-tog
til Frankfurt Hauptbahnhof og derfra videre hvert 5. minut
til messens egen station i servicebygningen ’Torhaus’. Hvis
man kommer med bil til Frankfurt, er der ved alle afkørsler fra
motorvejene skilte, der fører til messens parkeringsområde,
hvorfra der er gratis busser til messeområdet.

Gratis transport med adgangskortet
Adgangskort bestilt på Internet giver gratis transport til og fra
messen med de offentlige transportmidler inden for RheinMain-Verkehrsverbunds (RMV) takstområde. Yderligere informationer om RMV på: www.rmv.de.

Gratis Internet på messen
Messe Frankfurt stiller gratis trådløs WiFi internetadgang til
rådighed på hele messeområdet. Det eneste, der kræves, er
en bærbar computer eller en smartphone med mulighed for
WiFi opkobling.

App til smartphonen
Navigator er messens smartphone guide for de besøgende.
Her finder man let udstillere, halplaner, nyheder mv. Hent din
gratis App på App store og Android market ved at søge på
messens navn + navigator.

Få Messenyt elektronisk
Hvis du i fremtiden ønsker at få Messenyt på din e-mail, så
send en besked herom på dimex@dimex.dk.

Yderligere oplysninger om messerne i Frankfurt samt
Messe Frankfurts øvrige messer i hele verden, kan fås hos:
DIMEX ApS, Staktoften 20, 2950 Vedbæk
Tlf. 3940 1122 • dimex@dimex.dk • www.frankfurtmesse.dk
Dimex holder sommerferie: 27. juni til 29. juli 2016

DIMEX ApS - Officiel repræsentant for
Messe Frankfurt i Danmark og Island

Alle praktiske oplysninger om Automechanika 2016
kan fås på messens hjemmeside:
www.automechanika.messefrankfurt.com
samt i den engelsksprogede brochure om messen.
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