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Απολογισμός διεθνούς έκθεσης Aluminium 
Ντύσσελντορφ, 9-11 Οκτωβρίου 2012 

 
 
 

Πραγματοποιήθηκε στο Ντύσσελντορφ στις 9-11 Οκτωβρίου 2012 η 9η διεθνής έκθεση 
Aluminium  2012.  Η έκθεση Aluminium αφορά το σύνολο του κλάδου αλουμινίου (πρώτες ύλες, 
πρώτη και δεύτερη μεταποίηση, επιφανειακή επεξεργασία) και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, 
παράλληλα με την έκθεση Composites Europe (χημικά, πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα).  
  
H Aluminium διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1997 στο Έσσεν και ακολούθησε συνεχή 
ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί ως η σημαντικότερη διεθνώς έκθεση για το 
αλουμίνιο. Έχοντας εξαντλήσει την δυναμικότητα των διαθέσιμων χώρων στο Έσσεν, και 
προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί περαιτέρω η ανοδική πορεία, αποφασίστηκε η 
διοργάνωση της έκθεσης από το 2012 και στο εξής, στο Ντύσσελντορφ.   
 
Η μετακίνηση της Aluminium στους εκθεσιακούς χώρους του Ντύσσελντορφ συνοδεύτηκε, όπως 
αναμενόταν, από σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της διοργάνωσης: +10% εκθέτες, +20% 
επιφάνεια, +23% επισκέπτες. Συνοδεύτηκε επίσης από αύξηση του διεθνούς χαρακτήρα της 
έκθεσης, με το πλήθος των αλλοδαπών επισκεπτών να ξεπερνά για πρώτη φορά το πλήθος των 
Γερμανών επισκεπτών.  
 
 
Aluminium   2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Εκθέτες 529 601 685 869 872 961 
Επισκέπτες 12.359 13.525 15.270 16.886 17.200 21.300 
Πηγή: AUMA, Reed Exhibitions για τα στοιχεία 2012 
 
 
Ανάμεσα στους εκθέτες συγκαταλέγονταν φέτος, όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις της 
έκθεσης,  οι σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, όπως Alcoa Europe, Norsk Hydro, Trimet 
Aluminium AG, Thyssen Krupp, AMAG, Sapa, Novelis και Aleris Switzerland. Η αύξηση του 
αριθμού των εκθετών κατά 90 προήλθε εν μέρει από αυξημένη συμμετοχή γερμανικών εταιρειών 
κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού. Οφείλεται επίσης στην ενισχυμένη συμμετοχή των 
γερμανικών εταιρείων χονδρικής εμπορίας μετάλλων, με τον σύνδεσμο WGM – 
Wirtschaftsverband Großhandel Metallhalbzeug http://www.wgm-
berlin.de/gemeinschaftspavillon/teilnehmer.html να πραγματοποιεί την πρώτη του συμμετοχή 
στην έκθεση.  
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Αυξημένη υπήρξε επίσης η συμμετοχή των εκθετών από την Κίνα (52 έναντι 40), στο πλαίσιο 
εθνικού περιπτέρου, όπως και το 2010. Εθνικά περίπτερα είχαν επίσης, συνεχίζοντας την 
παράδοση των προηγούμενων ετών, η Δανία, η Σκανδιναβία (Σουηδία – Νορβηγία) και η 
Ολλανδία, καθώς επίσης φέτος και η Γαλλία.   
 
Ελαφρά αυξημένη ήταν επίσης η συμμετοχή των εταιρειών και από την Ιταλία (92 εκθέτες, έναντι 
84 το 2010, 2η σημαντικότερη χώρα προέλευσης των εκθετών μετά τη Γερμανία) καθώς και από 
την Τουρκία (60 έναντι 57 το 2010, 3η σημαντικότερη χώρα).   
 
Οι ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση Aluminium ανήλθαν φέτος σε επτά, καθώς για πρώτη 
φορά συμμετείχε και η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Συγκεκριμένα, οι συμμετοχές ήταν:   

1. Ελληνική Ένωση Αλουμινίου  
2. Alumil S.A 
3. Assimakis S.A.  
4. ELVAL S.A.  
5. ELVIAL S.A.  
6. ETEM S.A. 
7. SYMETAL S.A.  
 

 

  

  
 
Στη φετινή έκθεση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξαν έξι θεματικά περίπτερα (Primary 
Pavilion, Foundry Pavilion, Welding and Joining Pavilion, Magnesium Area, Competence Centre 
Surface Technology, Young Innovatives). Η έκθεση συνοδεύτηκε και φέτος από συνέδριο, ενώ 
κατά τη διάρκειά της απονεμήθηκε για 8η φορά το European Aluminium Award. 
http://www.aluminium-award.eu/ .  Παράλληλα με την Aluminium πραγματοποιήθηκε επίσης η 
Composites Europe – Trade Fair and Forum for Composites, Technology & Applications 
http://www.composites-europe.com/ .  
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Στα σχέδια των διοργανωτών της Aluminium είναι στις επόμενες διοργανώσεις να 
συμπεριληφθούν και να προβληθούν κλάδοι εφαρμογών του αλουμινίου, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν 
εκπροσωπούνται επαρκώς, ή και καθόλου, στην έκθεση – με κυριότερο τον κλάδο των 
κατασκευών και της οικοδομής. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή εκθετών και, αντιστοίχως, 
η προσέλκυση επισκεπτών, από τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της 
αεροδιαστημικής, εκτιμάται ότι έχει φθάσει σε ένα απολύτως ικανοποιητικό επίπεδο, που δεν 
επιτρέπει πλέον μεγάλα περιθώρια επέκτασης.  
  
Σημειώνεται ακόμα, ότι η διοργανώτρια εταιρεία της Aluminium, Reed Exhibitions, ακολουθεί 
μια τακτική διεθνούς επέκτασης της έκθεσης στις αναπτυσσόμενες αγορές BRIC και στη Μέση 
Ανατολή, εγκαινιάζοντας φέτος την 4η έκθεση-δορυφόρο της Aluminium, στη Βραζιλία: έχουν 
ήδη προηγηθεί οι διοργανώσεις Aluminium China, Middle East/Dubai και India  
http://www.aluminium-global.com/ .  
 
Η επόμενη Aluminium στο Ντύσσελντορφ θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Οκτωβρίου 2014, ενώ η 
επόμενη Composites Europe θα διοργανωθεί στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2013 στη Στουττγκάρδη, 
μαζί με την νέα έκθεση Hybrid Expo – the innovation platform for hybrid materials, technologies 
and components http://www.hybrid-expo.com/ .  
 
 

 
 

Αντιγόνη Μαριόλη 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 
 
 
 
Συν.: φωτογραφίες 
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