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Απολογισμός Γιεθνούς Έκθεσης LABVOLUTION 2019 

 

ην Αλλόβεξν πξαγκαηνπνηήζεθε (21-23/05/2019) ε Γηεζλήο Έθζεζε LABVOLUTION 

2019, ε ζεκαληηθόηεξε επξσπατθή έθζεζε ζηνλ θιάδν ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

εξγαζηεξίσλ, ε νπνία δηνξγαλώλεηαη αλά δύν έηε. Πξόθεηηαη γηα πξσηνπόξν Έθζεζε ζηα ζέκαηα ηνπ 

ζύγρξνλνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ξνήο εξγαζηώλ εληόο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Μεγάιε έκθαζε δόζεθε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, ζηελ παξνπζίαζε ηξηώλ 

θύξησλ ηάζεσλ: απηνκαηηζκόο, ςεθηνπνίεζε θαη κεγάινο όγθνο δεδνκέλσλ, όπσο αληηθαηνπηξίζηεθε 

από ηελ αύμεζε ησλ ξνκπόη θαη ησλ νζνλώλ παξαθνινύζεζεο ζηα θεηηλά πεξίπηεξα ησλ εθζεηώλ. Σα 

δεδνκέλα (data) ππήξμαλ κεηαμύ ησλ θπξίσλ ζεκάησλ πνπ θάιπςε ε Έθζεζε. 

Η LABVOLUTION 2019 θηινμέλεζε 291 εθζέηεο από 18 ρώξεο ζε ηξία εκπνξηθά πεξίπηεξα. 

Ο αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ θαηά ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έθζεζεο θπκάλζεθε ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε (2017: 7.075). Οη εθζέηεο πξνήιζαλ από ηηο εμήο ρώξεο: 

Γεξκαλία 199, Κίλα 17, Ηλσκέλν Βαζίιεην 11, Διβεηία 11, Σατβάλ 9, Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 8, 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία 8, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 7, Κάησ Χώξεο 6, Γαιιία 3, Πνισλία 3, Ιλδία 

2, νπεδία 2, Σζερηθή Γεκνθξαηία 1, Δζζνλία 1, Ιηαιία 1, Λεηνλία 1 θαη Πνξηνγαιία 1. Η Διιάδα 

δελ είρε ζπκκεηνρή ζηελ θεηηλή Έθζεζε (πιήξεο θαηάινγνο ησλ εθζεηώλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ 

παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.labvolution.de/en/exhibition/exhibitors-products/exhibitor-index/) 

Η δηνξγάλσζε πξνζέιθπζε πιήζνο επαγγεικαηηώλ από ηελ ρεκηθή θαη θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία, θαζώο θαη από ηελ βηνκεραλία ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη βηνινγηθώλ επηζηεκώλ. Νένη 

επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο είραλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ λέεο επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επαθέο κε θαηλνηόκεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. 

Κεληξηθό ζέκα ηεο LABVOLUTION 2019 απεηέιεζε ην «Δλνπνηεκέλν Δξγαζηήξην» (Integrated 

Lab). Η ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία αλέδεημε ηελ ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη ηελ ελζσκάησζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ σο θηλεηήξην δύλακε αιιαγήο ζηελ βηνκεραλία ηερλνινγίαο εξγαζηεξίσλ, κε 

ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζηώλ κέζσ ελνπνίεζεο ησλ θιάδσλ ρεκείαο, έξεπλαο, 

βηνινγηθώλ επηζηεκώλ, ηαηξηθήο θαη πεξηβάιινληνο. 

Πεξηζζόηεξεο από 150 παξάιιειεο εθδειώζεηο (παξνπζηάζεηο, εξγαζηήξηα, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο 

ηξαπέδεο, εξεπλεηηθό ζπκπόζην) δηεμήρζεζαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Σελ ηειεπηαία 

εκέξα αθνινύζεζε ε απνλνκή βξαβείσλ ζηνπο πξσηνπόξνπο ηνπ θιάδνπ κε έπαζιν ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη επηκνξθσηηθά καζήκαηα. 

Η επόκελε LABVOLUTION 2021 ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 4 έσο 6 Μαΐνπ 2021.  

 

Πεγή: 
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