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TAUSTAA: DCFB- ja TechnoGrowth TG2.0 hankkeiden tavoitteena on yritysten kansainvälistyminen ja sen 
edesauttamisessa yksi toimenpide on kv-messuille osallistumiset joko näytteilleasettajina tai vierailijana. 
Tarjosimme yrityksille mahdollisuutta osallistua Finland- yhteisosastolle Hannover messuille 1.-5.4.2019. 
Kiinnostusta yhteisosastolle osallistumiseen ei kuitenkaan ollut riittävästi, joten päädyttiin ratkaisuun, että 
Tiina Kaksonen osallistuu messuille vierailijana keräten hankkeelle ottaa yrityksiltä vastaan toimeksiantoja, 
josta mahdollisuudesta yrityksiä tiedotettiin TG2.0:n uutiskirjeissä sekä DCFB:n yritystyöpajassa. 
Tarjoukseen tarttui 2 yritystä, joiden molempien kanssa käytiin toimeksiantonsa ja tavoitteensa läpi sekä 
joille molemmille on tuloksista toimitettu omat erilliset raporttinsa. 
 
MESSUHALLIT OLI TEEMOITETTU SEURAAVASTI: 
 

 



  

                        
  

  

                                                                                                                                   
                                                                

       2/6
    
FACTS HANNOVER 2019 FACTS HANNOVER 2018 

Number of exhibitors:  6500  Number of exhibitors:    5800 

Participating countries: 75 Participating countries: 70 

Proportion of international exhibitors: 60 % Proportion of international exhibitors: 55 

Exhibition area (sq.m.):  227 000 Exhibition area (sq.m.):  227 000 

Number of visits: 215 000 Number of visits: 210 000 

Proportion of international visitors: 40% Proportion of international visitors: > 30% 

  

 
YLEISIÄ HAVAINTOJA MESSUISTA: 

- ovat mittasuhteiltaan valtavat, halleja yhteensä 27 kpl 
- messujen aikaan toteutettiin yli 1400 oheistapahtumaa kuten foorumeita, seminaareja ja 

matcmaking-tilaisuuksia 
- messut ovat Saksassa edelleen tärkeä kaupanteon, markkinoinnin, markkinatiedon keräämisen, 

innovaatioiden ja rahoitusmahdollisuuksien löytymisen, verkostoitumisen, toimittajien ja 
päämiehien löytymisen sekä näkyvyyden kanava 

- messupäivät ovat pitkiä, klo 9-18, koko aika hyödynnetään. Jo ennen klo 9.00 on pääovilla jonoja.  
 

 
 

- digitaalisuus oli läpileikkaava teema joka hallissa ja lähes joka osastolla, jopa niin, että perinteisiä 
valmistajien osastoja, joilla olisi ollut isompia komponentteja tai laitteita esillä, oli vaikea löytää 

- pieniä komponentteja (liittimiä, yhteitä, laakereita, kaapeleita yms.) toki oli pilvin pimein ja niitä 
markkinoivia kiinalaisia osastoja ja isojakin osastokomplekseja löytyi liki joka hallista  

- messujen yhteistyökumppanimaa oli Ruotsi, joka esittäytyi varsinkin 5G- sekä älykäs energia-
teemoilla  
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Suomen ainoa yhteisosasto oli Centria Ammattikorkeakoulun Messupalvelujen organisoima 21m2 osasto, 
jolla olivat näytteilleasettajina Joros Oy, Muovisola Oy ja Okun Koneistuspalvelu Oy sekä 
Kehittämisyhtiöistä Miksei Mikkeli ja Savonlinnan Hankekehitys.  
 
Muita suomalaisia yrityksiä messuilla joko omilla tai jälleenmyyjiensä osastoilla olivat: Atagears, BTB Plaza, 
D-Hydro, Delfoi, Distence, Gardner Denvoi, Katko, Lillbacka Powerco, Merus Power Dynamics, 
Muuntosähkö, Noiseless Acoustics, ouneva, PressOne, Safeplast, Tamturbo ja Visual Components.  
Myös Saksalais-suomalaisella kauppakamarilla oli edustus kaupallisten toimijoiden yhteydessä osana 
Saksan ulkomailla toimivaa kauppakamariverkostoa (AHK).  
 
Lillbacka Powercolla (Finn-Power) oli heille oikeassa hallissa näyttävä osasto, joka tarvitaan herättämään 

huomiota ja vetämään kävijöitä. wrodlib.comMe teemme tuotteistanne organisoidu 

pidämme. 

ältää BIM- ja CAD-malleja, tuotetietoa ja suunnittelua tulleja, tuotetietoa ja  
Näyttäviä ja/tai valtavia yhteisosastoja oli myös mm. USA:lla, Ranskalla ja Hollannilla. Monissa halleissa 
myös saksalaiset teknologiayritykset olivat eri osavaltioiden lippujen alla todennäköisesti johtuen 
osavaltioittain ohjatuista tuista. 
Isoilla messuilla kannattaa pienemmänkin teknologiayrityksen edustajan vierailla keräten markkinatietoa ja 
kontakteja. 
 
Keskusteluissa nousseita aiheita: 

- Alun Jones (Senior Advicer, Business Finland Germany, München) kertoi BF:n järjestäneen 6:lle 
yritykselle IoT aiheisen matchmakingin ja yrityksiin tutustumisohjelman messujen yhteyteen. 
Konsulttina AHP International  

- VDMA (=Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. ) on Euroopan suurin 
teollisuusyhdistys jäsenmäärän ollessa n. 3200 pk-yritystä koneen- ja laitosrakentamisen aloilta ja 
käyttökelpoinen apu haettaessa erikoistuneita teknologioita: https://www.vdma.org/mitglieder 

- ProdLib on suomalaisen ohjelmistoyrityksen kehittämä tuotevalmistajien organisoitu ja 
ajantasainen tuotekirjasto, josta saatavilla mm. tuotetietoja ja CAD-dokumentteja, 
https://www.prodlib.com/formanufacturers?lang=fi 

- Linda von Delhaes-Guenther, toimitusjohtaja, AHP International GmbH & Co: yritys tekee paljon 
markkinaselvityksiä, räätälöityjä matchmaking-tapahtumia, seminaareja ja yritysvierailuja 
cleantech-, teknologia- ja terveysteknologia-aloille mm. Medica- ja IFAC-messuille. 
  

Vierailin n. 50:llä osastolla keskustellen kulloisenkin yrityksen kohdalla ajankohtaisista teknologioista, 
toimeksiantoihin liittyvistä teemoista ja keräten markkinainfoa. 
 
Saadut käyntikortit ovat liitteenä.  
 

 

https://www.vdma.org/mitglieder
https://www.prodlib.com/formanufacturers?lang=fi
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Hajautettu ja uusiutuva energia bioenergia mukaan lukien ja energiatehokkuus olivat tärkeitä teemoja: 
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DIGITAL ENERGY User Forumissa oli 1.-4.4. runsasta päivittäistä ohjelmaa, jossa energiatehokkuutta 
käsiteltiin monelta taholta liittyen mm. järjestelmien joustavuuteen, monitorointiin, taloudellisuuteen, 
hybridiratkaisuihin ja IoT-ratkaisuihin. 
 
The track ”Industrial Efficiency” featured use cases for a comprehensive energy management strategy for 
industrial, commercial, and public properties as well as large infrastructures. Experts have addressed best 
practices in energy data collection, visualization, analysis, monitoring as well as ways to optimize the 
energy costs structure of load intensive users. 
The second track ”Util:IT“ focused on digitalization strategies for utilities, local service companies and grid 
operators. Speakers presented innovations in network control, smart metering, customer management, 
and IoT.” 
 
”Energy efficiency solutions continue to be an unstoppable growth market around the world. In addition to 
the increasing innovative power of well-known providers, new players and start-ups are taking the stage. 
Energy efficiency solutions are becoming more powerful, more digital, more customer-oriented, more 
interactive and integrated.” 
 
 
NOSTOJA MESSUJEN VIESTINNÄSTÄ, SOME- ym. MEDIATARJONNASTA JA KUVIA: 
https://www.hannovermesse.de/en/news/media-library/videos/video-detail.xhtml?id=119232 
 
Hannover die Tagesspiegel 05.04.2019: 
 

 
        

https://www.hannovermesse.de/en/news/media-library/videos/video-detail.xhtml?id=119232
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Esimerkki messuorganisaatiolta päivittäin tulleista uutisviesteistä: 

INDUSTRIAL SUPPLY:  

Modular sensors facilitate digitalization 
Smart IIoT sensors are to be combined on a modular basis, thereby facilitating digitalization for companies. 
Minimal configuration and data analysis work minimizes the inherent complexity. 

Startup Bitmotec, based at the Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH, has developed a 
new generation of sensors for the Industrial Internet of Things (IIoT). The aim of the company’s founders is 
to create a generic family of sensors featuring various models that can be combined on a modular basis to 
suit the intended use. They also plan to provide special software that users can control on a tablet. 

The first prototype has been designed for the digitalization of a conveyor belt and comprises a temperature 
sensor, a current and vibration sensor, and a 3D camera. The highlight of the system is the automatic, AI-
based evaluation of measurement data. Power consumption, energy costs, vibration behavior, and volume 
flows are displayed on a dashboard. In the conveyor belt example, for instance, this data enables users to 
identify excessive energy consumption or defect conveyor rollers before a potential stoppage. 

Consulting firm Roland Berger believes that such predictive maintenance solutions harbor great potential in 
the context of Industry 4.0 and promise high growth rates on the market. 

        

 
 
Hollannin yhteisosasto kuvaa hyvin messujen tyypillistä osastoa: korkeateknologia, digitalisaatio ja 
alustasovellukset edellä mennään! 
 
LIITE: Skannaukset käyntikorteista (3 sivua) 
 

https://www.iph-hannover.de/de/presse/pressemitteilungen/?we_objectID=5338
https://www.iph-hannover.de/de/presse/pressemitteilungen/?we_objectID=5338
https://www.rolandberger.com/de/press/Weltweiter-Markt-f%25C3%25BCr-vorausschauende-Wartung-(Predictive-Maintenance)-w%25C3%25A4chst-bis.html

