


   Îndemn 
Nu trebuie să fii în Bucureşti pentru a fi în centrul industriei tale - 
Primăvara aceasta Vestul este Centrul României în industria prelucrării 
metalului!

   Sintetic
Tehnologii, echipamente, automatizări, materiale şi servicii - soluţii 
moderne pentru eficientizarea proceselor din industria prelucrării 
metalelor. Evenimentul (Expo & Forum) deschide perspectiva unor 
moduri noi de abordare a producției, fiind platforma unor noi oportunități 
de afaceri şi de parteneriat, unice.

   Oportunități
Desfăşurat în zona de vest a României, una foarte dezvoltată industrial 
şi cu investiții continue, prin noutăţile prezentate şi oportunităţile 
unice de networking, DEMO METAL [VEST] va exercita atracţie pentru 
profesioniştii şi specialiştii companiilor din România şi ţările vecine. 
Vor fi prezentate soluţiile la zi pe care le au furnizorii de echipamente, 
accesorii, servicii şi materie primă, va stimula dezbateri privind 
provocările actuale ale domeniului şi va crea ocazii unice de networking. 
Această primă ediție DEMO METAL [VEST] – va fi un eveniment cu 
atractivitate națională, ce va oferi în primul rând specialiştilor din 
companiile plasate în județe precum Arad, Timiş, Bihor, Alba, Cluj, 
Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Hunedoara, Caraş Severin, Sibiu ocazia să 
beneficieze primii de avantajele competitive prezentate de companiile 
expozante. De la prima ediţie, prin dezvoltarea şi deschiderea europeană 
a zonei de vest a României, DEMO METAL [VEST] are o aspirație 
naţională şi internațională îndreptățită.

   Iniţiator
După evenimentul naţional DEMO METAL Braşov, T&T se angajează 
în abordarea unei zone foarte dezvoltate cu conceptul de eveniment 
dedicat industriei prelucrării metalelor. Având la bază experiența 
acumulată în 15 ani de activitate şi nişte parteneriate stabile, ne 
propunem să construim, împreună cu profesioniştii industriei şi pentru 
ei, un eveniment care va fi cel mai important târg al primăverii 2017 al 
unei industrii dinamice. 

   Obiective
DEMO METAL [VEST] 2017 va deveni locul de întâlnire al profesioniştilor 
din vestul țării şi evenimentul ce va contura perspectivele regionale ale 
unei industrii în expansiune.

   Public
Sunt aşteptați să participe toți specialiştii şi reprezentanții companiilor 
interesate de noutățile pe care furnizorii le oferă producătorilor de 
componente pentru industriile: AuTO, AERO, CONSTRuCţii DE MAşiNi, 
etc. 

   SPECIAL: Networking 
Cele două petreceri DEMO METAL [VEST] vor deschide pentru cei din 
industrie ocazii unice de networking cu noi clienți şi parteneri locali şi 
internaţionali. Aici vor fi noii tăi parteneri de dezvoltare!

Respectând conceptul „DEMO METAL”, la DEMO METAL [VEST] se va 
pune accentul pe practică şi vor putea fi văzute la lucru cele mai recente 
echipamente ce înglobează inovații industry 4.0 şi iioT, iar companiile 
expozante de top vor prezenta soluţii pentru întreg lanțul de producție.

• Mașini–unelte pentru prelucrări prin așchiere, cu electroeroziune și
maşini–unelte pentru prelucrarea tablelor, țevilor etc.
• Mașini de tăiere cu laser, plasmă și cu jet de apă
• Mașini de debitat
• Scule așchietoare și scule prelucrarea tablelor
• Echipamente auxiliare pentru procesul de producție
• Aparatură de control (măsurare, achiziție și prelucrarea datelor), MMC
• Roboți, automatizări, acționări
• Echipamente de sudură automate și manuale
• Soluții software specific (proiectare, modelare, mașinare: CAD/CAM/
PDM/PLM/ERP)
• Alte echipamente auxiliare, accesorii și servicii pentru producţie
• Materii prime, materiale, semifabricate
• Lubrifianți, lichide de răcire
• Consumabile pentru sudură (electrozi, sârma de sudură etc.)
• Echipamente, instalații pentru pregătirea, tratarea și finisarea 
suprafețelor (tratamente termo-chimice, acoperiri de protecție, vopsire, 
spălare, şlefuire)
• Intralogistică 
• Consultanță, soluții de finanțare, instruire
• Instituții de învățământ tehnic
NOu – Soluții ,,Smart Factory” (fabricație aditivă, digitalizarea producției, 
conectivitate, IIoT, Industria 4.0/Intralogistică, etc.). 

Provocări şi perspective de viitor pentru piaţa locală şi provocări 
globale
• Bune practici: prezentarea unor companii românești, utilizarea 
eficientă a resurselor, alegerea corectă a echipamentelor şi serviciilor
Digitalizarea lanțului valoric
• Industria 4.0, IIoT, integrarea funcțională.

www.demometal.ro/vest

Eveniment dedicat inovației în prelucrarea METALELOR



Despre Expo Arad: 
cele mai importante 3 atuuri

Regiunea de Vest
Pol de interes pentru industria de prelucrare a METALELOR (şi numai):
• Regiunea de Vest a Romaniei, este una dintre zonele cele mai dezvoltate din punct de vedere al industriei auto: 24% din primii 100 de 
exportatori din sectorul auto îşi au sediile aici
• Zona oferă un bogat sector industrial care acoperă aproape toate ramurile: auto, aero, tehnologia informației și comunicare, construcții de 
maşini, piese electronice etc. 
• Zonă cu peste 50 de mii de companii operaționale în domeniile: industrie, construcții și servicii (aproximativ 10% din toate companiile din 
România)
• Zona este considerată a fi într-o continuă creștere, cu rezultate economice peste media națională prin: înființarea și dezvoltarea de parcuri 
industriale, investiții în infrastructura de afaceri, investiții străine masive, conectare uşoară cu exteriorul

Spațiul
Pavilion central multifuncțional (4.250 mp interior, 20.000 mp exterior), construit special pentru evenimente de tip expozițional, cu aspect 
modern şi utilat corespunzător - cel mai mare centru expozițional din zona de vest a României.

Localizare și Infrastructură
• La aproximativ 50 km (40 minute – circulație pe autostradă) depărtare de aeroportul internațional Timișoara
• La aproximativ 50 km de granița cu Ungaria și în apropierea graniței cu Serbia
• La intersecția importantelor rute europene de comunicare și de transport
• Acces și localizare foarte ușoară, fără restricții de circulație – ieșirea direct din A1 dinspre Timișoara spre Arad
• La limita municipiului Arad pe A1, autostrada care face legatură cu cele mai importante municipii din Timiș (Timișoara), Caras Severin 
(Lugoj, Făget), Hunedoara (Deva, Orăştie, Hunedoara), Alba (Sebeş, Alba iulia) şi Sibiu
• Zonă aflată la aproximativ aceeași distanță de Viena și București
• Existența a doua rețele majore de transport - rețeaua TEN-T (Trans-European Network pentru transport) și coridoarele pan-europene 
Coridorul iV şi Coridorul Vi

www.demometal.ro/vest



Pentru detalii 
de participare la Demo Plast Vest:

TEHNiC MEDiA SRL
Tel.: 0753-317 247, 

E-mail: demometal@tehnicmedia.ro

www.demometal.ro/vest

Tehnic Media este editorul ,,T&T-Tehnica şi Tehnologie”, revista premium care se adresează specialiştilor şi managerilor cu 
activitate în domeniul industrial. De asemenea, Tehnic Media este şi organizatorul Demo Metal, cel mai important eveniment 
din Romania în domeniul prelucrării metalelor, eveniment sprijinit de ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile 
din Romania, AHK – Camera de Comerț şi industrie Româno-Germană, CCiFER – Camera de Comerț şi industrie a Franței în 
Romania şi de OPiAR – Organizația Patronală din industria Aeronautică Română.

Despre organizator 


