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Γιεθνής Έκθεση Αννόβεροσ «Hannover Messe- Digital Edition 2021» (12/04 -16/04/2021) 

Η Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο θα Ά. Μέξθει θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ιλδνλεζίαο 

(ηηκψκελε ρψξα), θ. J. Widodo εγθαηλίαζαλ ηελ ελ ζέκαηη θνξπθαία παγθφζκηα έθζεζε ζηνλ 

θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, ηελ νπνία δηνξγάλσζε γηα 74
ε
 θνξά ν Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο ηνπ 

Αλλφβεξνπ, ππφ ην ζχλζεκα ‘Καινοηομία, έμπνευζη και δικηύωζη ζηην εποχή ηου βιομηχανικού 

μεηαζχημαηιζμού’.  

Η «Hannover Messe- Digital Edition 2021» παξά ην γεγνλφο φηη θέηνο δηεμήρζε κε ακηγψο 

ςεθηαθφ ηξφπν δηαηήξεζε ζε πςειφ βαζκφ ηελ πνηθηιία ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο. Οη δηνξγαλσηέο 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηε ςεθηαθή κνξθή ηεο 

Έθζεζεο, γηα ηελ νπνία εξγάζηεθαλ γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ζην 

κέιινλ κίαο νιηζηηθήο εκπεηξίαο πβξηδηθψλ εθζέζεσλ.  

Σχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο CDO (Chief Digital Officer) ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ, θ. M. 

Wintermans, ε θπξηφηεξε πξφθιεζε κε ηελ νπνία ήξζαλ αληηκέησπνη εμαξρήο νη δηνξγαλσηέο 

ήηαλ ην λα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε εθζέηε θαη 

επηζθέπηε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κία πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

επνρή ηνπ βηνκεραληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αληηκεησπίδνληαο ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο σο 

επθαηξία, νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζπλεξγαζηήθαλ ζην ελ ιφγσ project ςεθηνπνίεζεο ηεο 

Έθζεζεο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία πιαηθφξκα πεξηερνκέλνπ ε νπνία αληαπνθξίζεθε 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε κε αλάινγν ηξφπν φπσο απηή π.ρ. ηνπ Netflix, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη αληιεί δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο 

ησλ ρξεζηψλ ηεο. Με αδηάιεηπηε δηάζεζε πξνγξακκάησλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πελζήκεξεο 

ξνήο ηεο Έθζεζεο, αιιά θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο δηάδξαζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

επηζθέπηεο, ν θ. Wintermans, εξσηψκελνο ζρεηηθά, ππνγξάκκηζε φηη ην κέιινλ ησλ εκπνξηθψλ 

εθζέζεσλ παγθνζκίσο αλακέλεηαη λα είλαη πβξηδηθφ, ζπλδπάδνληαο δειαδή ηε θπζηθή αίζνπζα 

έθζεζεο κε ηνλ εηθνληθφ ρψξν θαη ηα δηαδηθηπαθά ζηνχληην ξνήο.  

Τελ Έθζεζε παξαθνινχζεζαλ 90.000 εγγεγξακκέλνη επηζθέπηεο (2019: 210.000), εθ ησλ 

νπνίσλ ην 51% απφ ην εμσηεξηθφ (2019: 40% απφ ην εμσηεξηθφ), ελψ νη 1.800 ςεθηαθνί 

εθζέηεο (2019: 6.500) είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ, δσληαλά ή καγλεηνζθνπεκέλα, 

πάλσ απφ 10.000 πξντφληα θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο. Σηηο παξάιιειεο δξάζεηο θαη ηηο 

βξαβεχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πεξηζψξην ηεο Έθζεζεο ζπκκεηείραλ 1.500 εκπεηξνγλψκνλεο 

απφ φινλ ηνλ θφζκν νη νπνίνη ζπδήηεζαλ ζέκαηα φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε κεραληθή 

κάζεζε, ε Βηνκεραλία 4.0, ε ςεθηνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, ε δηαρείξηζε ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ε ξνκπνηηθή, ε θιηκαηηθά νπδέηεξε παξαγσγή θαη ε ειεθηξνθίλεζε. H 

δσληαλή ξνή ζπλεδξίσλ θαη ςεθηαθψλ πεξηπηέξσλ εθζεηψλ πξνζέιθπζε ζπλνιηθά 140.000 

πξνβνιέο.  

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz


 

Η Ιλδνλεζία ε νπνία απνηειεί ηελ πξψηε ρψξα ηεο Έλσζεο Χσξψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

(ASEAN) πνπ γίλεηαη ηηκψκελε ρψξα ζηελ ελ ιφγσ Έθζεζε είρε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη 

ηελ πξσηνβνπιία «Making Indonesia 4.0» ππφ ην ζχλζεκα «Connect to accelerate», ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ άκεζε θαη νιηθή κεηάβαζε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ ηεο ρψξαο ζηε 

Βηνκεραλία 4.0. Έηζη, ε θεηηλή ςεθηαθή δηνξγάλσζε ηεο Έθζεζεο απνηέιεζε κία κνλαδηθή 

επθαηξία γηα ηελ Ιλδνλεζία λα παξνπζηάζεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ν νπνίνο 

πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςή ηεο κεηά ηελ παλδεκία. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε θαηαζθεπαζηή πςειήο 

ηερλνινγίαο, νπφηε θαη εληζρχεη ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζε πέληε βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 65% ηνπ ΑΔΠ ηεο: απηνθηλεηνβηνκεραλία, ρεκηθή 

βηνκεραλία, ειεθηξνληθά είδε, ηξφθηκα θαη πνηά, θισζηνυθαληνπξγεία θαη είδε έλδπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο είλαη φηη 

έσο ην 2025, ην 20% φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη ζηε ρψξα ζα είλαη 

ειεθηξνθίλεηα. Δμάιινπ έλαο εθ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ιλδνλεζίαο είλαη λα 

θαηαζηήζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο κία απφ ηηο δέθα θνξπθαίεο παγθνζκίσο έσο ην 2030. 

Σην πιαίζην απηφ 156 ηλδνλεζηαθνί θνξείο θαη επηρεηξήζεηο απφ φιν ην θάζκα ησλ θιάδσλ ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο παξνπζίαζαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη πξνβιήζεθαλ σο εγέηηδεο δπλάκεηο ζηε 

ράξαμε ελφο παγθφζκηνπ νδηθνχ ράξηε πξνο ηε Βηνκεραλία 4.0. Μέζα απφ κία ζεηξά 

ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ πξνβιήζεθε ε ειθπζηηθφηεηα ηεο Τδαθάξηα σο θέληξνπ αλάπηπμεο 

startups, ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηελ Έθζεζε 2020 ηνπ Global Startup Ecosystem 

(GSE), ζηελ νπνία ε Ιλδνλεζία βξίζθεηαη ζηε 2
ε
 ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο αλαδπφκελσλ 

λενθπψλ νηθνζπζηεκάησλ. Γεδνκέλσλ ησλ πξννπηηθψλ πνπ δηαλνίγνληαη, θνηλφ ζεκείν ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ 23 ηλδνλεζηαθψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε θεηηλή 

Έθζεζε είλαη ε αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Τδαθάξηα κε 

απηφ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Τέινο ζηελ «Hannover Messe- Digital Edition 2021» ζπκκεηείραλ 2 ειιεληθέο εηαηξείεο: ε 

«Market 4.0» θαη ε «Netelco SA», ελψ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εθζεηψλ πξνήιζε κε ζεηξά απφ 

ηε Γεξκαλία (741), ηελ Ιλδνλεζία (155), ηελ Ιηαιία (110), ηελ Κίλα (82) θαη ηελ Ν. Κνξέα (78). 

Η επφκελε δηνξγάλσζή ηεο Έθζεζεο ζα ιάβεη ρψξα απφ 25 έσο 29 Απξηιίνπ 2022, κε 

ηηκψκελε ρψξα ηελ Πνξηνγαιία. 

 

 

https://indonesiahm2021.id/makingindonesia40

