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Tarix / Datum / Date: 08-14 aprel 2019-cu il / 08.-14. April 2019 / 08-14 April 2019 

Yer / Ort / Location: Münhen şəhəri, Almaniya / München, Deutschland / Munich, Germany 

Sahə / Branchen / Branch: 

Tikinti maşınları, tikinti-material maşınları, dağ-mədən maşınları, tikinti 

nəqliyyat vasitələri və tikinti avadanlıqları / Baumaschinen, 

Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte / 

Construction machinery, building-material machines, mining machines, 

construction vehicles and construction equipment 

Website: www.bauma.de 

 

 

 

 

http://www.bauma.de/
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Bauma  – 08 -14 aprel 2019-cu il, Münhen şəhəri 

Bauma - tikinti maşınları, tikinti-material maşınları, dağ-mədən maşınları, tikinti nəqliyyat vasitələri və tikinti 
avadanlıqları üzrə dünyanın aparıcı ticarət sərgisidir. 
 
Bauma sərgisi ən böyük beynəlxalq görüş yeri və sənaye sahəsi üzrə çox əhəmiyyətli hesab olunur. Bunun 
səbəbi, bauma sərgisinin qlobal şəbəkə və rəqəmsal təmas nöqtələrinin yalnız sərgi ziyarətçilərinə deyil, eləcə 
də dünya üzrə hər növ sənaye sahəsinə yönəlməsidir. Çünki bauma bu sahə üzrə beynəlxalq oyunçuları bir 
araya gətirir və hər növ bazara və hədəf qruplarına çıxışı təmin edir. Beləliklə, yeni biznes sahələri açılır. 
 
Bauma - Sizin işgüzar sazişlər bağlamağınız və biznes əlaqələri qurmağınız üçün bir platformadır. Burada Siz 
yeni biznesinizi məqsədəuyğun şəkildə qurmaq və şirkətinizi beynəlxalq bazarlara çıxartmaq imkanı əldə 
edəcəksiniz. Yalnız burada, bütün yeniliklər, texnologiyalar və trendlər haqqında ətraflı məlumat, eləcə 
həlledici rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərsiniz.  
 
Sərgidə, Siz tək məkanda və qlobal səviyyədə bütün sənaye sahələrini görə biləcəksiniz. Bu sektorun aparıcı 
platforması olaraq, bauma sərgisi ziyarətçilərə tikinti, tikinti materialları və dağ-mədən maşınları sənayesini 
tam nəzərdən keçirməyə, mövcud və yeni bazarlara çıxış əldə etməyə, mütəxəssislərlə və sərmayə qoymağa 
hazır olan qərar vericilərlə əlaqələr yaratmağa imkan yaradacaq. 
 

Bauma haqqında əsas faktlar: 
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Bauma – 08. – 14. April 2019, München 

Bauma ist die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und 

Baugeräte. 

Bauma ist der größte internationale Treffpunkt der Branche und ihr wichtigster Multiplikator. Weil sie dank 

ihres globalen Netzwerks und ihrer digitalen Touchpoints nicht nur das Fachpublikum vor Ort erreicht, sondern 

die gesamte Industrie weltweit.  

Bereiten Sie hier Ihre Geschäfte vor und bringen Sie sie zum Abschluss. Bauen Sie gezielt Ihr Neugeschäft auf 

und erschließen Sie Ihrem Unternehmen die internationalen Märkte. Weil sie die internationalen Key Player 

versammelt und Zugang zu allen Märkten und Zielgruppen bietet. Und dadurch neue Geschäftsfelder eröffnet. 

Auf der bauma erleben Sie die ganze Branche an einem Ort auf globaler Ebene – und in ihrer gesamten Breite 

und Tiefe. Nur hier erhalten Sie einen Gesamtüberblick über alle Innovationen, Technologien und Trends. Oder 

anders: den entscheidenden Wissensvorsprung. 

Als führende Plattform zeigt die bauma die komplette Marktübersicht in ihrer ganzen Dimension, Zugang zu 

alten und neuen Märkten sowie Kontakt zu Experten und Entscheidern mit hoher Investitionsbereitschaft. 

Die Key Facts der Weltleitmesse: 
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Bauma - 08-14 April 2019, Munich 

Bauma – the world’s leading trade fair for construction machinery, building materials machines, mining 

machines, construction vehicles and construction equipment.  

It is the largest international meeting place and most important multiplier for the industry. The reason: 

bauma’s global network and digital touchpoints do not only reach the trade visitors at the exhibition itself, 

but the entire industry around the globe. Because it brings together the international key players and offers 

access to all markets and target groups. And thus opens new business fields. 

Bauma is the place to prepare your business transactions and close deals. Generate new business and tap 

international markets for your company. Only here, you get a complete overview of all innovations, 

technologies and trends. Or in other words: the decisive competitive edge. 

At bauma, you experience the entire industry in one place and at a global level. As the leading platform for 

this sector, it gives visitors a complete overview of the construction, building materials and mining machinery 

industry in its full dimension, access to existing and new markets and contacts with experts and decision-

makers with a pronounced willingness to invest. 

Key facts about the bauma: 

 


