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DA PL ATAFORMA DE NEGÓCIOS
LÍDER PARA A INDÚSTRIA DE
PL ÁSTICOS E BORRACHA .
Bem-vindo à K 2022! Como feira líder mundial, a K será mais uma vez o seu
destaque global no próximo mês de outubro: para inovações e desenvolvimentos
pioneiros, bem como impulsos visionários. A indústria e a investigação de todo
o mundo apresentam perspetivas e soluções futuras. Os temas transformadores,
como a economia circular “Circular Economy” e a digitalização, encontrarão aqui
uma plataforma para dominar os desafios globais a longo prazo e moldar com
sucesso o futuro.
Usufrua da K 2022 como a sua plataforma de negócios ideal para informações e
investimentos. Teremos todo o prazer em receber a sua visita.

K DE PIONEIRA:

A EXIGÊNCIA TORNA-SE REALIDADE –
NA K 2022.
Nas páginas a seguir, descobrirá o que o espera na mais importante
feira internacional da indústria mundial de plásticos e borracha.
A K 2022 oferece-lhe, entre outras coisas:
Respostas válidas para as questões prementes do setor:
Principais assuntos
Inovações e soluções em áreas relevantes para o futuro:
Expositores e produtos
Inspirações surpreendentes e discussões envolventes:
Áreas especiais/exposições especiais
Uma excelente oferta para a sua experiência na feira:
Serviços
Venha experimentar a focalização visionária da K 2022 em inovação,
qualidade e comunicação. Faça parte da comunidade K internacional.

K DE NO PULSO DO TEMPO:

OS PRINCIPAIS
ASSUNTOS DA
INDÚSTRIA.

A indústria sabe do que se trata no futuro. E o que está em jogo. Os
principais assuntos “Hot Topics” da K 2022 concentram-se nas questões
prementes do nosso tempo. E tornam a K 2022 no evento onde o setor
encontra respostas pioneiras.
	
E conomia circular: o maior campo de atuação da indústria de
plásticos e borracha. Em foco: a reciclagem de plásticos e o
processamento de reciclados.
	
D igitalização: a rede digital como pré-requisito indispensável para
o sucesso corporativo. Em foco: a criação de valor em rede e a
economia de plataforma.
	
P roteção climática: a questão mais importante em todo o mundo.
Em foco: a reciclagem de plásticos e o processamento de reciclados.
Mais sobre os principais assuntos

K DE OFERTA ABRANGENTE:

AS CATEGORIAS
DE PRODUTOS.

Cerca de 3000 expositores nacionais e internacionais apresentar-se-ão
a um público especializado altamente competente, abrangendo, com
as suas ofertas, todo o leque de assuntos da indústria:
Matérias-primas e substâncias auxiliares:
Prepare-se para os materiais do futuro.
Produtos semiacabados e peças técnicas:
Beneficie de soluções excecionais!
Máquinas e equipamentos:
Experimente a arte da engenharia 4.0!
Áreas especiais e exposições especiais:
Esteja preparado para encontros e discussões ao mais alto nível!
Mais sobre as categorias de produtos

K DE DIÁLOGO:

EXPOSIÇÃO ESPECIAL
E ÁREAS ESPECIAIS.
A mudança de paradigma para o nosso planeta exige um pensamento e ação
novos. Também na indústria de plásticos e borracha. A K 2022 enfrenta esses
desafios. Pode esperar discussões envolventes com especialistas altamente
competentes, cientistas da investigação, institutos e prestadores de
serviços – entre outros:
Exposição especial
	Bem-vindo ao palco global da indústria. Formatos fascinantes, discussões
intensas. Os assuntos: sustentabilidade, economia circular, digitalização,
rede global, a nova geração da indústria e muito mais.
Science Campus
	O fórum de investigação e ensino: universidades, faculdades e institutos
científicos apresentam as pesquisas mais recentes para a indústria de
plásticos e borracha – disponíveis para dialogar consigo no Science Campus.

Circular Economy Pavilion
	O seu ponto de encontro para o tema da economia circular na K 2022. Aqui,
os expositores fornecem informações sobre tudo o que já é possível hoje,
recorrendo a dados, factos e exemplos de melhores práticas.
Start-up Zone
	O ponto de partida para empresas jovens e inovadoras que querem dar os
primeiros passos no mundo da indústria de plásticos e borracha. Deixe-se
surpreender e convencer por ideias novas e inusitadas.
Rubberstreet
	Como sempre, um ponto de partida apelativo e um ponto de referência na
K: a Rubberstreet com os seus materiais flexíveis. Fique curioso para ver
produtos inovadores e métodos de processamento para borracha e
elastómeros termoplásticos.
Exposições especiais e áreas especiais: k-online.com/specials2

SCIENCE CAMPUS

START-UP ZONE

EXPOSIÇÃO ESPECIAL

CIRCULAR ECONOMY PAVILLON

RUBBERSTREET

K DE OPINIÕES DE QUALIDADE:

O FEEDBACK DO PÚBLICO
ESPECIALIZADO SOBRE A K 2019.
Independentemente de se tratar da avaliação global da feira, das recomendações, da presença dos
líderes de mercado, da completude da oferta ou dos objetivos da visita à feira, o público da K 2019 ficou
muito satisfeito em todos os aspetos.

97 %

97 %

96 %

98 %

de satisfação
dos visitantes

de recomendação

de presença dos
líderes de mercado

de elevada densidade
de inovação

K DE DESEMPENHO PERFEITO:

DADOS E FACTOS
SOBRE A FEIRA N.º 1.
Retrospetiva de 2019:
Mais uma vez, a K afirma-se como feira líder mundial.
Os visitantes – com elevado potencial de todas as áreas
da indústria. O seu veredicto sobre a K: verdadeiro
entusiasmo. Os expositores – inovadores de alto
desempenho para cada segmento de aplicação. O seu
veredicto sobre a K: extremamente positivo.

Perspetivas para 2022:
Prepare-se para o grande reencontro
com a comunidade K internacional. Para
pessoas interessantes e competentes.
Para encontros emocionantes e
discussões entre profissionais – nos
estandes, nos corredores, no recinto.

Factos sobre a K 2019:
Área de exposição útil: 17 7 059 m 2
Expositores de 63 países: 3 330
Visitantes profissionais de 169 países: 224 116
Internacionalidade: 73 %

68 %
76 %

Mais em dados estruturais da K 2019:
k-online.com/2601

dos visitantes do
painel de gerência
executivo e médio
dos visitantes diretamente envolvidos
nas decisões

K DE PONTO DE ENCONTRO
DE ESPECIALISTAS:

TODAS AS INDÚSTRIAS,
TODAS AS ÁREAS.
Na K 2022, estará na melhor companhia profissional. O ambiente de
primeira classe não é determinado apenas pela excelência das empresas
expositoras e pelas suas soluções. Mas também pela competência dos
visitantes destas indústrias e áreas:
	Fabricação de produtos plásticos
	Fabricação de borracha/
processamento de borracha
	Engenharia mecânica
	Embalagem/distribuição
	Indústria automóvel/setor
aeroespacial
	Indústria química
	Engenharia eletrónica/elétrica
	Construção/edifícios e moradias

	Tecnologia médica/mecânica de
precisão/ótica
	Tecnologia de informação e
comunicação (TIC)
	Tecnologia energética/
fotovoltaica
	Agricultura
	Indústria de bens de consumo
	Desporto/tempos livres

The World‘s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber

K DE ORIENTAÇÃO:

O MAPA DO RECINTO.

Para que saiba sempre onde está e para onde
precisa ir, o mapa do recinto da K 2022 está
disponível para download em:

2022

19–26 OCTOBER

k-online.com/2111

Düsseldor f, Germany

Máquinas e equipamentos para o setor de plásticos e borracha
Matérias-primas e auxiliares
Produtos semiacabados, peças técnicas, produtos de plástico reforçado
Exposição especial
“PLASTICS SHAPE THE FUTURE”
Science Campus
VDMA Circular Economy Forum

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

K DE ATENDIMENTO
DE QUALIDADE:

TUDO PARA A SUA
EXPERIÊNCIA K
DE SUCESSO.
Queremos que esteja bem preparado para a K 2022. Para que
possa concentrar-se no que é realmente importante para si:
uma experiência K bem-sucedida.
Em k-online.com oferecemos-lhe uma vasta gama de serviços
para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a sua visita
à feira. As ligações curtas levá-lo-ão diretamente para a
página correspondente das nossas ofertas de serviços.

Ticketshop
Reserve o seu bilhete para a K 2022 de forma fácil e sem
problemas online. Desde o bilhete diário até ao bilhete de 3 dias.
Pesquisa de expositores e produtos
Pode usar várias funções de pesquisa para encontrar tudo o que
deseja saber sobre os expositores: endereços, nomes, produtos,
contactos, perfis de empresas, eventos no estande e muito mais.
Lista de expositores A-Z
Consulte antecipadamente os expositores e a sua gama de
produtos para que possa preparar a sua visita à feira com
tranquilidade e eficiência.
K monthly
Informações e comunicações sempre atualizadas, tudo o que
precisa saber e ler sobre a K . De forma comprimida e compacta
no seu boletim informativo eletrónico. Para que esteja sempre
atualizado.
K-MAG
A revista online: notícias, opiniões, imagens, filmes, entrevistas
e muito mais de e para a comunidade K global.
Aplicação K
Estes e outros serviços também estão
disponíveis na aplicação K . Digitalize o
código QR para fazer o download.

K 2022 – THE WORLD’S NO. 1
TRADE FAIR FOR PLASTICS
AND RUBBER.
PREÇOS DOS BILHETES
Preço do bilhete eletrónico (preços brutos)
Bilhete diário
Bilhete de 3 dias
Bilhete diário com desconto*

55 €
120 €
15 €

Bilheteira no local (preços brutos)
Bilhete diário
Bilhete de 3 dias
Bilhete diário com desconto*

75 €
155 €
15 €

REGISTO/LOJA ONLINE
k-online.com/2130

CONTACTO PARA APRESENTAÇÃO DE DÚVIDAS
Linha de informações: +49 211 4560-7611

CATÁLOGO
Disponível como vale de catálogo, sem custos de envio, em
k-online.com/2130
sendo o vale resgatável no local
Preço:
25 € (preço brutto) por catálogo.
	
1 5 € (preço brutto) na compra juntamente com um bilhete diário:
		15 € catálogo + 55 € bilhete diário = peço pacote 70 € (brutto)
* jovens a partir dos 12 anos, alunos, estudantes, estagiários

PATROCINADORES
Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
im VDMA e. V.
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main,
Alemanha
www.kug.vdma.org
kug@vdma.org
Gesamtverband Kunststoff verarbeitende
Industrie e. V. (GKV)
Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin, Alemanha
www.gkv.de
info@gkv.de
PlasticsEurope Deutschland e. V.
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main,
Alemanha
www.plasticseurope.org
info@plasticseurope.org
Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie e. V. (wdk)
Zeppelinallee 69, 60487 Frankfurt am Main,
Alemanha
www.wdk.de
info@wdk.de

TEREMOS TODO O PRAZER EM
RECEBER A SUA VISITA NA K 2022!

