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Индустриалната платформа впечатлява 
с цифров формат - голям интерес към 
Intec / Z connect 2021
Intec / Z connect 2021 - лайпцигското търговско изложение Duo Intec и Z се проведе като чисто 
виртуално събитие поради продължаващата пандемия през тази година - срещна голям интерес 
от страна на металообработващата индустрия и индустрията на поддоставчиците от 2-3 
март. С над 2000 регистрирани участници дигиталното събитие успя да отговори на желанието 
на индустрията за обмен в тези предизвикателни времена.

Повече от 2000 регистрирани участници използваха 
Intec / Z connect 2021, за да научат за новите разработки в 
металообработването и доставките и да разширят своята 
мрежа. Средната продължителност на престоя на участник 
беше повече от четири часа. Става ясно, че цифровата 
платформа е хит за  индустрията.
Първото събитие на Intec / Z свързва 2021 г. с министър-
председателя Михаел Кречмер, министъра на икономиката 
на Саксония Мартин Дулиг и президента на Fraunhofer-
Gesellschaft, проф. Д-р Раймунд Нойгебауер като гости беше 
силен старт.

„Intec / Z connect 2021 беше пълен успех. Големият интерес 
от страна на индустрията и много добрият брой участници 
потвърждават, че нашето двудневно цифрово събитие е било 
точно правилният формат на събитията по това време “, казва 
Маркус Гайзенбергер, управляващ директор на Лайпцигския 
панаир. „За кратко време създадохме виртуална платформа, 
с която успяхме да убедим участниците и допълни: можем 
да се представим  цифрово и сме много добре подготвени за 
бъдещите изисквания във виртуалната зона. Фокусната точка 
ще остане присъствието на търговските панаири. Нашите 
клиенти също са съгласни с това. "
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производство и трансформацията на индустрията на 
поддоставчици - от специалистите в бранша. Презентациите 
във форумите „Тенденции в производствените технологии и 
индустрията на доставки“ и „Добавка + хибрид - производство 
в преход“ също бяха добре приети.

Атракцията на виртуалното изложение - над 100 
презентации на изложители на живо 
Друга забележителност беше виртуалната изложбена 
зона Expo, в която участниците бяха вдъхновени от 
актуалните разработки на 53-мата изложители. Излагащите 
компании, които включваха международни производители 
на металорежещи машини, доставчици на прецизни 
инструменти, специалисти в решенията за автоматизация 
и доставчици за индустрията, предложиха интерактивна 
информация в реално време в над 100 презентации на живо 
на изложбата и на практика отвориха вратите на заводите си 
за участниците в събитието.
В допълнение многобройни изложители се възползваха от 
възможността да вземат участие в „Практическия форум 
на изложителите“: в около 20 презентации компаниите 
предоставиха подробна информация за своите продукти и 
услуги.

Високо ниво на взаимодействие като част от 
платформата за цифрова мрежа
Платформата за дигитална мрежа също беше много 
популярна: 768 души - около една трета от участниците, 

Участниците са много доволни от Intec / Z connect 2021
Участниците във виртуалното събитие също направиха 
положително заключение: в официалното проучване 
девет от десет запитани похвалиха високото качество на 
специализираните форуми. Освен това девет от десет 
запитани казаха, че са доволни от виртуалното изложение на 
Intec / Z connect 2021.
„Нашите индустриални панаири Intec и Z са здраво 
интегрирани в индустрията. Това се показа отново: успяхме 
да постигнем успех с Intec / Z connect 2021, защото нашите 
клиенти поеха по дигитален път с ангажимент в настоящата 
ситуация “, обяснява директорът на проекта Керстен Бунке, 
който е в Z и Intec от 2000 г. и ще се пенсионира в края на 
април. „Гордея се с положителното развитие на мрежата на 
търговските панаири и бих искал да благодаря на партньори, 
клиенти и саратници за доброто сътрудничество. И в бъдеще 
ще следя развитието на Intec и Z с голям оптимизъм. "

Добър интерес към онлайн конгресната програма
Онлайн конгресът на Intec / Z connect 2021 заинтригува 
участниците с първокласна и тематично разнообразна 
програма. В около 60 лекции за двата дни на събитието, 
известни експерти предадоха знанията си за най-важните 
проблеми в бранша на специализираната аудитория.
Събитието по откриването бе последвано от много добре 
посещаваните ключови речи, в които участниците получиха 
важна информация за основните предизвикателства, пред 
които е изправена индустрията - включително утрешното 
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регистрирани за Intec / Z connect 2021 - използваха формата 
за създаване на нови бизнес контакти. Мрежовата платформа, 
на която експертите бяха случайно свързани помежду си за 
разговор, отразяваше желанието на индустрията да започне 
нови контакти.

Фокус върху скрити шампиони - насърчава се 
трансграничния обмен
Освен това, като част от Intec / Z connect 2021 се проведе 
конференцията за скрити шампиони в индустрията, 
организирана от Министерството на икономиката, труда 
и транспорта на Саксония - 145 участници присъстваха на 
конференцията. Форумът за международно сътрудничество 
Русия / ОНД, организиран от Агенцията за икономическо 
развитие на Саксония, и КОНТАКТ: бизнес срещи, организирани 
от партньорите от мрежата на Саксония от Enterprise 
Europe Network, осигуриха трансграничен диалог чрез 
индустриалната платформа.
Лекции и презентации на изложителите са на разположение 
онлайн до края на март
Предложението Intec / Z connect 2021 беше обширно. Всеки, 
който желае да гледа записаните лекции от програмата на 
конгреса след събитието или да направи проучване във 
виртуалните изложбени презентации, ще има възможност да 
го направи на уебсайта Intec / Z connect 2021 от 8 до 31 март.
Изложбената двойка Intec и Z през 2023 г. отново като събитие 

лице в лице
Сега фокусът е върху подготовката за Intec и Z 2023. 
Следващото редовно издание на мрежата на търговските 
панаири ще се проведе от 7 до 10 март 2023 г. - след това 
отново като събитие лице в лице на Лайпцигския търговски 
панаир.

Относно Intec и Z
През неравномерните години Intec е първото важно 
отраслово обединение за металообработващата индустрия 
в Германия и Европа. Основните области на Intec са машинни 
инструменти, системи за автоматизирано производство и 
всички производствени технологии за металообработване. Z 
е един от водещите международни панаири на доставчици в 
Европа. Предложението им - например полуфабрикати, части, 
компоненти и индустриални услуги - е насочено предимно към 
клиенти от машиностроенето, производството на инструменти, 
както и от автомобилната индустрия. Следващото издание на 
Intec и Z ще се състои от 7 до 10 март 2023 г. в Лайпцигския 
панаир.

________________________________________
За повече информация:
http://www.messe-intec.de
http://www.leipziger-messe.de/


