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glasstec 2018: voldoende redenen voor een feeststemming
Frisse wind tijdens 25ste jubileum en sterke deelname van ondernemingen.

De 25ste editie van glasstec bevat voldoende redenen om er een feest van te maken. Het programma kent nieuwe highlights en er is tevens een compact, hoogwaardig vakprogramma, dat niet alleen fysiek dichter bij de activiteiten op de beursvloer staat, maar tevens theorie en praktijk nóg sterker met elkaar verbindt. Al vier maanden voor het begin van het evenement, heeft de geboekte tentoonstellingsoppervlakte het eindresultaat van 2016 overstegen en nadert nu het recordjaar in 2018. Er worden dan ook weer meer dan 1.200 exposanten uit ruim 50 landen verwacht. 
glasstec 2016 was met meer dan 1.230 exposanten uit ruim 50 landen opnieuw de grootste en belangrijkste vak tentoonstelling van de branche. Meer dan 40.100 bezoekers (uit 121 landen) hebben het aanbod uit de segmenten glasproductie, glasbewerking en –veredeling, ambacht, architectuur/bouw, vensters/gevels en het breed opgezette conferentieprogramma. Verheugend is ook het aantal van de inmiddels aangemelde exposanten en de geboekte tentoonstellingsoppervlakte.
“Alle toonaangevende internationale firma’s uit de branche hebben hun deelname aan glasstec 2018 definitief bevestigd. De bezoekers en exposanten zullen een jubileum met veel bijzondere noviteiten meemaken,” weet een enthousiaste Birgit Horn, projectleider van glasstec nu al zeker.

glass technology live: nieuw team, nieuw concept
Het hoogtepunt van het vakprogramma is de speciale tentoonstelling ‘glass technology live’ in hal 11. Deze wordt in 2018 door een netwerk van hogescholen georganiseerd. De technische universiteiten uit Darmstadt, Delft, Dresden en Dortmund presenteren ‘the hub @ glasstec’. Het thematisch spectrum is branche-overstijgend en toont toepassingen en oplossingen voor de segmenten:
	Interactieve gevels en display glas

Energie en performance
Constructief glas: massief glas, dun glas en hol glas
Nieuwe technologieën.

Meer informatie over glass technology live vindt u hier:
www.glasstec.de/1530.

glasstec conference: alle conferenties onder één dak
De ‘glasstec conference’ in hal 10 bundelt hoogwaardige lezingen, verdiept de achtergrondinformatie over de tentoonstellingsstukken van de speciale tentoonstelling ‘glass technology live’ en brengt zodoende theorie en praktijk noch dichter bij elkaar. De conferenties en thema’s in één overzicht:

Conferentie
Thema
Datum/plaats
function meets glass
Productie en bewerking van functioneel glas 
22.10. 
CCD Ost 23.10. 
Hal 10
Glass Production by HVG DGG 
Glasmassa en emissies
23.10.
Hal 10
Markets by 
BV GLAS 
Milieu en klimaatpolitiek in Duitsland en de EU
23.10.
Hal 10
Technology by VDMA
Gekoppelde productie en nieuwe technologieën
24.10.
Hal 10
Daylight by EuroWindoor
Daglichtgebruik in gebouwen – nieuwe inzichten en planning
24.10.
Hal 10
Internationaal Architectuurcongres
„Doorblikken – nieuwe architectuur met glas“
25.10. CCD Ost
engineered transparency
Glas – gevels – energie

25.-26.10. Hal 10

Het complete programma vindt u op: www.glasstec.de/konferenz

Nieuwe START-UP-ZONE voor jonge, internationale ondernemingen uit de glasbranche
De START-UP-ZONE op glasstec 2018 kan een nieuwe bezoekersmagneet worden. Nu al hebben 16 jonge, internationale ondernemingen uit 10 verschillenden landen (Noorwegen, Finland, India, Italië, Zwitsersland, Litouwen, Oostenrijk, Nederland, Duitsland en Taiwan) zich voor de START-UP-ZONE aangemeld. Ze presenteren er hun innovatieve ideeën en producten aan de vakwereld. Hier een paar voorbeelden:
	De firma Ateliers Glassex Private Limited uit India gebruikt de modernste technologieën om een directe zeefdruk op glazen flessen mogelijk te maken.

De Italiaanse start-up M.O.S.A.I.C biedt engineerings-services voor de segmenten installatiebouw, robotica en industrial automation. 
Stealthcase OY uit Finland maakt met haar technologie-oplossing ‘Tiivi Connect’ een overdracht van mobiele signalen door ramen zonder verlies aan kwaliteit mogelijk.
Seeory Materials Corporation uit Taiwan presenteert haar productieproces voor gelaagd glasfolie bij lage temperaturen.

Informatie over alle deelnemende ondernemingen vindt u op www.glasstec.de/startup.

Handwerk LIVE: meedoen en nieuwe dingen ontdekken
Het ‘Zentrum Handwerk’ nodigt de bezoekers uit om mee te doen en uit te proberen. De stand van de Duitse bond voor het glaszettersambacht in hal 9 vormt daarvoor het centrale ontmoetingspunt. Eveneens in deze hal presenteert de speciale tentoonstelling Handwerk LIVE het thema ‘Bewerking van glas: van opslag tot eindproduct’. Bij verschillende praktisch opgezette ‘stations’ die de gehele procesketen uitbeelden, ervaren de bezoekers uit de glasverwerkende ambachten, welke voorwaarden, processen en producten de bewerking en het transport van glas vereenvoudigen. Hier worden de glasverwerkende beroepen uitgenodigd om zelf met gereedschappen en materiaal aan de slag te gaan.
Het Zentrum Handwerk wordt gecompleteerd door de speciale tentoonstelling ‘glass art’, welke kunstobjecten uit glas presenteert. Het spectrum van de exposerende kunstenaars van internationaal gerenommeerde galerieën reikt van glazen schalen en sculpturen tot aan beschilderd glas. 

Nieuwe wedstrijd voor jonge glasverwerkers: de ‘glasstec challenge’ 
Studenten uit het derde leerjaar zullen het tijdens de beurs in een wedstrijd tegen elkaar opnemen en bij de ‘actie-stations’ verschillende producten vervaardigen. Naast de kwaliteit worden de producten ook beoordeeld op de tijd van het vervaardigen, de voorbereiding, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding. De winnaars kunnen op aantrekkelijke prijzen zoals bijscholingsvouchers en gratis deelname aan seminars rekenen. 
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