Beursdirecteur Joachim Schäfer:
‘Bright World of Metals’ schittert als nooit tevoren

Vakbezoekers bereidt tot investeren

De branche ontmoet elkaar in Düsseldorf

ecoMetals-Trails inspireren bezoekers
Na vijf dagen kan Messe Düsseldorf als organisator van de ‘Bright
World of Metals’ op zaterdag 20 juni een positieve balans opmaken. Het
metaalbeurzenkwartet behaalde zowel qua exposanten als bezoekers
zeer goede resultaten. Met name de internationaliteit van de beurzen
nam duidelijk toe en ligt nu bij 56 procent aan bezoekerszijde en 51
procent aan exposantenzijde.

Met 78.000 bezoekers uit meer dan 120 landen behaalden GIFA,
METEC, THERMPROCESS en NEWCAST 2015 het niveau van de
vorige evenementen. De vakmensen waren volop bereid te investeren
en de 2.214 exposanten meldden talrijke zakelijke deals met klanten
van overal ter wereld. Met name uit de Aziatische regio is de vraag naar
Europese metallurgie- en gieterijtechnologieën, die aan de actuele
eisen van de industrie op het gebied van energie- en resourcebesparing
voldoen, heel groot. Twee derde van de bezoekers behoort binnen hun
onderneming tot het top- of middenmanagement en is direct bij
investeringsbeslissingen

betrokken.

Bovenaan

de

lijst

van

bezoekerslanden staan India, Italië, Turkije, Frankrijk en China.
Beursdirecteur Joachim Schäfer: “De ‘Bright World of Metals’ schittert
meer dan ooit tevoren. De stemming in de beurshallen was op alle
dagen uitstekend. De vakbezoekers waardeerden het enorm dat ze in
Düsseldorf complete machines en installaties krijgen te zien. De
verkoopgesprekken op de standen waren dan ook dienovereenkomstig
bijzonder positief.” Zowel de mondiale marktleiders als ondernemingen
die zich in niche-technologieën hebben gespecialiseerd, waren zeer te
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spreken over hun beursdeelname. Ook de vakbezoekers gaven GIFA,
METEC, THERMPROCESS en NEWCAST uitstekende cijfers: 98
procent beoordeelde hun beursbezoek met ‘goed’.

Woordvoerders van de exposerende ondernemingen gaven aan dat ze
op de beurzen exact hun doelgroepen hadden bereikt. Op GIFA betrof
dit vooral vaklieden uit de ijzer-, staal,- en NE-metaalgieterijen maar ook
uit de gieterij- en machinebouw. Bij METEC komt de grootste
bezoekersgroep traditiegetrouw uit de ijzer- en staalproductie, en
daarnaast

uit

de

machine-,

apparatuur-,

gereedschap-

en

installatiebouw. Dit geldt ook voor THERMPROCESS. NEWCAST werd
vooral bezocht door vaklieden uit de voertuig- en transmissiebouw en
de toeleveringsindustrie, maar ook hier speelden bezoekers uit de
machine-, apparatuur- en werktuigbouw een grote rol.

Met de ecoMetals-campagne, die in 2015 voor de tweede keer in het
kader van de ‘Bright World of Metals’ plaatsvond, stond het thema
‘energie-efficiëntie en resourcebesparing’ zeer duidelijk in de focus van
de

bezoekers.

Projectleider

afnemersindustrie

spelen

Friedrich-Georg
de

moderne

Kehrer:

“Voor

technologieën

de
voor

resourcebesparing en energie-efficiëntie een niet te onderschatten rol
bij het verstrekken van investeringsopdrachten. Een groot deel van de
bezoekers van de vier beurzen interesseerde zich voor ondernemingen
die zich hierin weten te onderscheiden.” De ‘ecoMetals Trails’ die
bezoekers naar de deelnemers aan de campagne leidden, waren dan
ook goed geboekt. De deelnemende bedrijven presenteerden hun
innovatieve technologieën en knoopten contacten met potentiële
klanten vanuit alle windstreken aan.
Voor de betrokken organisaties – bdguss, VDMA, staalinstituut VDEh
en IVG Industrieverband Gießerei-Chemie – van GIFA, METEC,
THERMPROCESS en NEWCAST, waren de beurzen een groot succes.
De drie VDMA-vakorganisaties voor gieterijmachines, smelterij- en
walserij-installaties

en tevens

thermproces-

en

afvaltechnologie,

vertegenwoordigd door de directeur Dr. Timo Würz, waren blij met het
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goede verloop van de beurs: “De verwachtingen van de VDMA zijn
overtroffen. We waren vooral blij met de internationaliteit van de
bezoekers. Ook van onze leden hebben we uitsluitend zeer positieve
feedback gekregen. GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST
hebben wederom hun positie als toonaangevende beurzen voor onze
branche

bevestigd.”

Max

Schumacher,

woordvoerder

van

de

hoofddirectie van de Bundesverband der Deutschen Gießereiindustrie
bdguss, vat samen: “GIFA heeft

ook nu weer bewezen de

toonaangevende beurs en het internationale trefpunt voor de gieterijindustrie te zijn.”

Voor de stad Düsseldorf hebben beurzen van deze omvang een grote
toegevoegde waarde: de hotels zijn goed geboekt en de Rijnoever en
de Altstadt bieden de bezoekers uitstekende mogelijkheden voor een
aangename en succesvolle afsluiting van de beursdagen.
De datum van de volgende GIFA, METEC, THERMPROCESS en
NEWCAST wordt in de komende weken vastgesteld.
Ook door de exposanten werd de ‘Bright World of Metals’ zeer positief
beoordeeld:
Namens de SMS group was Dieter Rosenthal, lid van de Raad van
Bestuur, zeer te spreken over het beurzenkwartet: “We zijn zeer
verheugd dat GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST hun
bezoekersaantallen wederom hebben weten te evenaren en dat de
beurzen hun betekenis in de metaalindustrie succesvol hebben kunnen
uitbouwen. Het evenement voor de branche biedt vooral voor
ondernemingen als de SMS group een uitstekend platform, daar we
klanten uit de gehele wereld en uit de meest uiteenlopende segmenten
geconcentreerd

op

één

plaats

ontmoeten.

Voor

ons

als

installatiebouwer is deze persoonlijke uitwisseling van vakmensen
onder elkaar van essentieel belang.”

Dr. Ioannis Ioannidis, CEO en president van de FRECH Gruppe, geeft
aan dat GIFA 2015 in een economisch klimaat met goede
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vooruitzichten heeft plaatsgevonden: “We hebben bij ons op de stand
buitengewoon

veel

internationale

klanten

met

concrete

investeringsplannen mogen begroeten. Ook hebben we meerdere
verkoopovereenkomsten kunnen noteren. De vraag naar innovatieve
producten maar ook de stemming op de beurs was veelbelovend. We
verheugen ons zeer op de volgende GIFA in Düsseldorf.”

Erich Brunner, directeur van DISA en Wheelabtrator, kijkt terug op een
zeer succesvolle GIFA 2015: “GIFA was wederom erg goed
georganiseerd. De toestroom van bestaande en potentiële klanten
vanuit alle hoeken van de aarde is groot. Er was vooral veel aandacht
voor onze tentoongestelde innovatieve oplossingen zoals complete
straalmachineprogramma’s

waarmee

verschillende

standaard-

en

specifieke behoeftes van grote en kleine gieterijen worden afgedekt, en
r een mondiaal en globaal verankerd service-netwerk. Wij van DISA en
Wheelabrators verheugen ons er nu al op om onze klanten na afloop
van GIFA te kunnen begeleiden.”
Thomas Angerbauer, Market Segment Foundrym van KUKA Roboter
GmbH, zei: “De bezoekersaantallen en de interesse in de producten en
oplossingen van KUK Roboter en KUKA Industries op GIFA 2015
hebben onze verwachtingen zonder enige twijfel overtroffen.” Zijn
collega Steffen Günther, Vice President Casting Solution, KUKA
Industries GmbH, vult aan: “De talrijke gesprekken met onze klanten ter
plekke hebben ons geholpen om hun wensen nog beter te begrijpen en
de markttrends te kunnen herkennen. Daarbij lag het zwaartepint vooral
op de drukgietautomatisering. Voor KUKA war de beurs een absoluut
succes – we kijken uit naar de volgende GIFA.”
De voorzitter van de MAGMA-directie, Dr. Marc C. Schneider, gaf aan
dat GIFA zeer succesvol voor zijn onderneming was: “De stemming was
buitengewoon positief en de bezoekers op onze beursstand toonden
veel interesse in de technische trends van de industrie en de
optimalisering van de processen. Tezamen met onze MAGMA-collega’s
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van overal ter wereld, hebben we ons verheugd over het internationale
publiek en de vele nieuwe contacten.”
Dr. Ing. Jörg C. Sturm, directielid van MAGMA bevestigde: “GIFA is de
toonaangevende beurs voor de gehele branche. Ondanks alle
beschikbare communicatiemiddelen worden talrijke innovaties op de
beurs voor het eerst gepresenteerd, wat GIFA, naast het persoonlijke
contact met klanten, tot een niet vervangbaar evenement maakt.

Voor de directeur van ABP Induction, Till Schreiter, was de deelname
aan GIFA/THERMPROCESS wederom zeer de moeite waard: “De
beurs was zoals we al verwachtten een groot succes. Dit is mede te
danken aan het feit dat deze slechts eens in de vier jaar plaatsvindt
waardoor er geen vervlakking plaatsvindt, wat bij concurrerende
beurzen wel het geval is. De klanten blijven met grote interesse en
sterke intenties de beurs bezoeken.”
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