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bauma CTT RUSSIA 2021, στη Μόσχα (25. – 28.05.2021) 
 
21η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Οδοποιίας   

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και 
B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις από Γερμανία και από άλλες χώρες! 
 
Κυρίες και κύριοι,  
στις 25. – 28.05.2021 θα λάβει χώρα στη Μόσχα, στο Crocus Expo, για 21η φορά, η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων & 
Μηχανημάτων Οδοποιίας, με νέα ονομασία, bauma CTT RUSSIA 2021, η οποία αποτελεί επέκταση της bauma του Μονάχου και 
θεωρείται η 5η μεγαλύτερη έκθεση δομικών μηχανημάτων & μηχανημάτων οδοποιίας στον κόσμο.  
 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις από 
Γερμανία και από άλλες χώρες, στη bauma CTT RUSSIA 2021, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικής 
δικτύωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην ενίσχυση των επαφών και της τεχνογνωσίας σε τομείς με προοπτική 
ανάπτυξης της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, έχοντας ως στόχο να εντείνουν οι επιχειρήσεις την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα! 
 
Από το 2000 η ρωσική εκδοχή της bauma έχει αναδειχθεί ως κορυφαία διεθνής έκθεση μηχανημάτων κατασκευών στη Ρωσία 
και την Ανατολική Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων μηχανημάτων. Στην 
τελευταία διοργάνωση η συγκεκριμένη έκθεση, συγκέντρωσε 603 εκθέτες από 19 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα 
τους σε πάνω από 22.500 επισκέπτες, σε 55.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια.  
Μέσω αυτής δόθηκε η ευκαιρία σε εκθέτες και επισκέπτες να ενημερωθούν για τις καινοτομίες του κλάδου, να συναντηθούν με 
κυβερνητικούς εκπροσώπους κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού προγράμματος, καθώς και να συζητήσουν σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις αλλά και να ανταλλάξουν μελλοντικά σχέδια. 
 
Οι εκθεσιακοί τομείς περιλαμβάνουν: 

• Μηχανήματα οδοποιίας και εξοπλισμό 

• Εκσκαφείς, φορτωτές, χωματουργικά μηχανήματα 

• Μηχανήματα επισκευών οδοποιίας και συντήρησης 

• Εξειδικευμένα και κατασκευαστικά οχήματα 

• Συστήματα κατεδαφίσεων 

• Μηχανήματα για μεταφορά υλικών, αντικειμένων, μηχανών και μηχανισμών 

• Ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί και μεταφορείς 

• Εξοπλισμός γεωτρήσεων 

• Αντλίες και εξοπλισμός για διάνοιξη ορυγμάτων και υπόγειων εργασιών 

• Συμπιεστές, πνευματικά και υδραυλικά εργαλεία, γεννήτριες, ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί και μηχανές 

• Συστήματα πλοήγησης, μετρητικά και τοπογραφικά όργανα 

• Ελαστικά, Λιπαντικά 

• Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

• Οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, leasing κατασκευαστικού εξοπλισμού  
Ιστοσελίδα της έκθεσης: https://bauma-ctt.ru/en/ 
 
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στην Επιχειρηματική αποστολή και σε B2B συναντήσεις, που διοργανώνει 
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στην bauma CTT RUSSIA στη Μόσχα, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο 
έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr  κ. Γιάννης 
Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747, τα παρακάτω στοιχεία:  
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Με φιλικούς χαιρετισµούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο 
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