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Програма 

 Учасники 

 Виставка INTERFORST: цифри, дати і факти  

 Динаміка зростання кількості експонентів 

 Динаміка зростання кількості відвідувачів 

 Унікальні пропозиції виставки для її учасників 

 Рамкова програма та спеціальні шоу та демонстрації 

 Найвищий стандарт, найкраще розташування, найякісніший сервіс 
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Профіль виставки INTERFORST 2014 

 INTERFORST є провідною міжнародною виставкою, яка охоплює усі 
найважливіші аспекти лісової та деревообробної промисловості, а також 
техніки для переробки деревини та лісозаготівлі та включає в себе також і 
наукові заходи, спеціальні шоу та демонстрації у виставковій метрополії – місті 
Мюнхені.  

 Вона демонструє усю різноманітність цієї галузі, починаючи лісовідновленням та 
лісорозведенням, продовжуючи лісокористуванням та закінчуючи лісозаготівлею.  

 Вона об'єднує в собі промислову, наукову та політичну тематику під одним дахом.  

 2010: понад 67.000 кв. м виставкових площ (2 зали та площі під відкритим небом) 

 413 експонентів з 24 країн 

 50.000 відвідувачів з 80 держав 

 16 -20 липня 2014 

 Організатор: Messe München,  Німеччина
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Магніт для експонентів з усього світу (з Німеччини та з-за 
кордону) 
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Відвідувачі-фахівці з 80 країн – тут зустрічається весь світ!  

 

  

Походження відвідувачів  

Європа (без Німеччини) 6.603 

Північна, Центральна та Південна 

Америка  

237 

Південна, Східна та Центральна Азія  50 

Aфрика 34 

Австралія / Океанія 21 

Близький та Середній Схід 19 

 



 

INTERFORST є виставкою, де зустрічаються ті, хто приймають рішення 
про майбутнє лісової галузі  

 Лісова промисловість 68% 

 Державні ліси 

 Приватні ліси 

 Ліси, що належать громадам 

 Підрядні підприємства з заготівлі деревини 

 Розсадники та  середні навчальні заклади 
лісового профілю 

 Промисловість 10% 

 Машини та обладнання для лісової та 
лісопильної промисловості  

 Послуги 13% (включаючи лісоторгівлю) 

 Інші види діяльності 9% 
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Пропозиції від експонентів 

o Лісовідновлення та догляд за лісом 

o Захист лісів 

o Лісозаготівля та  транспортування лісоматеріалів 

o Складування та зберігання лісу-кругляка  

o Лісодорожне будівництво та підтримання лісових шляхів у належному стані 

o Транспортні засоби для перевезення лісу та інша транспортна техніка 

o Лісозаготівля  та лінії сортування лісу-кругляка 

o Деревообробка 

o Ліс як джерело енергії 

o Лісові заказники та заповідники, рекреаційні ліси, догляд за деревами та 
ландшафтами, культурна та комунальна техніка 

o Електронна обробка даних, інвентаризація та моніторинг лісів, менеджмент інформації 
та телекомунікації в лісовій галузі  

o Безпека праці та захист здоров'я, надання першої допомоги 

o Інформація, консультування 

o Послуги 

o Вживана техніка та машини  
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План виставкових площ 

 
 

Площі під відкритим 

небом 

„Зелена канапа“ 

Спеціальні шоу, 

конгреси та форуми  

Східний вхід 
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Фахова рамкова програма 

 Конгрес і форуми 
 Різноманітні фахові пропозиції  
 Безпосередньо на самій виставці 
 В першій половині дня – доповіді на міжнародні теми 
 В другій половині дня – практична частина з дискусією  

 Спеціальні шоу та демонстрації 
 Німецьке страхування від нещасних випадків та його застосування під час роботи з мотопилками 

 Імітаційне моделювання роботи з мотопилкою за допомогою системи CUELA (computer-assisted 
recording and long-term analysis of musculoskeletal loading - комп'ютерний аналіз м'язево-скелетних 
зусиль та навантажень на корпус людини)  

 Рекомендації щодо ергономічно вірного тримання корпусу при виконанні цих робіт 
 Конгреси за трьома найважливішими розділами: 

 „Велика техніка у лісі – як застосовувати її екологічно правильно“ 
 „Енергія з деревини – ресурси та виробництво“ 
 „Орієнтовані на потреби клієнтів  IT-рішення у ланцюзі ліс-деревина“ 

 Спеціальні покази та демонстрації щодо роботи в лісі, яка не шкодитиме здоров'ю спини: 
 Показ захисного одягу і засобів особистого захисту;  
 Ергономічний паркур 
 Доріжка здоров'я 
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Рамкова програма 

 «Зелена канапа» за участю Баварської Спілки власників лісів і Міністерства 
продовольства, сільського господарства та лісництва Баварії 

  
 Діалог з експертами з питань економіки, науки та політики  
 Девіз: „Ви отримаєте чітку картину про все, що Вас цікавить!“ 

 

 Баварські «чемпіонати» лісорубів та інших лісових спеціальностей 
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Зелена канапа (щоденно, зал B5) 

Модератор:  Ганс Баур (адвокат, Мюнхен) 
Карл фон Батлер (Баварська Спілка власників лісів) 
Роберт Морігль (Бав. Міністерство продовольства, сільського господарства та лісництва) 

 

середа, 16 липня 2014 

14:00 год. Найактуальніші новини баварської лісової політики від Міністра продовольства, сільського господарства та лісництва 
Баварії Гельмута Бруннера 

 

четвер, 17 липня 2014 

11:00 год. Наслідки консервації площ  
Розмова з Філліпом Бароном фон унд цу Гуттенбергом   
Президентом Баварської Спілки власників лісів 

15:00 год. Ліс як робоче місце 
N.N. 

 

П'ятниця, 18 липня 2014 

11:00 
год. 

Термальна та матеріальна переробка деревини та відходів деревини – чи не міститься тут протиріччя? 
Розмова з Мартіном Бентелє, директором Німецької Спілки деревної енергетики та виробництва пелет  (DEPV) і Ларсом Шмідтом, генеральним секретарем Німецького 
Союзу  лісопильної та лісової промисловості (DeSH) 

15:00 
год. 

Розмова з паном Ульріхом Бруннером,  Ulrich Brunner GmbH 

 

 

субота, 19 липня 2014 та неділя, 20 липня 2014 

Також і на вихідних ми чекаємо до себе в гості цікавих співрозмовників, які говоритимуть на актуальні теми: 

 Жінки у лісовій справі; 

 Лісова техніка – як вона розвиватиметься найближчим часом? 

 Ліс те деревина – невід’ємні опори економіки Баварії. 
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Найкраще розташування, 
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Найкраще розташування 

 Один з найсучасніших виставкових центрів світу 
 Досконала інфраструктура 
 Зразковий об’єкт з точки зору функціональності,  

сервісу і комунікаційних можливостей 
 Мюнхен – одне з найпрекрасніших міст Європи 
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Найякісніший сервіс 

 Електронний квиток Print@home Ticket 

 Після проходження реєстрації може бути просто роздрукований самим відвідувачем 
виставки 

 Заощаджує Ваш час при проходженні вхідного контролю на виставку  

 Онлайн-каталог 

 Допоможе Вам у цілеспрямованому пошук експонентів чи продуктів  

 Маркетинговий сервіс 

 Прес-сервіс 
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 «Ми задоволені тим, що учасниками цієї виставки є кваліфікована публіка. Бізнес 
розвивається позитивно. INTERFORST є важливою та презентабельною виставкою для 
нас, яка має таке ж велике значення, як, наприклад, bauma. На цю виставку дійсно 
прибуває лише потрібна цільова аудиторія. Комбінацію зі стендів під дахом і під 
відкритим небом я особисто вважаю дуже вдалою; таким чином можна 
продемонструвати машини у їх робочому стані. Це дуже важливо, що ця виставка надає 
таку можливість, бо побачити на власні очі та протестувати нову техніку є набагато 

переконливішим, ніж тисяча слів». Вальтер Міллер, Stihl, Dieburg 
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 INTERFORST є: 

 Виставкою, орієнтованою на практику; 

 міжнародним форумом; 

 виставкою, яка допомагає побачити та зрозуміти майбутнє; 

 компактною виставкою. 
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Ласкаво просимо на INTERFORST 2014! 
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