
Messer relateret til det maritime: 

Messer direkte relateret til 
fiskeri:

•    The Icelandic Fisheries Exhibition  -  Island, Kópavogur  -   Dato: 2020 
The Icelandic Fisheries Exhibition dækker alle aspekter af den kommercielle fiskerisektor fra at fange og 
lokalisere til forarbejdning og emballering, samt til markedsføring og distribution af slutproduktet.
http://www.icefish.is/

• Skipper Expo.  -  Aberdeen, Skotland -   Dato: 25-26 maj 2018 
Med mere end 200 udstillere fra 19 lande er Skipper Expo et godt sted at 
gøre forretninger, samt et ideelt sted for fiskeriindustrien at netværke.
https://www.maramedia.ie/aberdeen-home

•    Atlantic Fair  - Færøerne, Klaksvík -   Dato: 2019 (nøjagtig dato sættes til maj 2018) 
Atlantic Fair opererer i fiskeindustrien og offshore olieindustrien. Samfundene i Nordatlanten er afhængige af 
havet og derfor er der på messer stor fokus på bæredygtighed og vækst.
http://fair.fo/

•    Nor-Fishing  -  Norge, Trondheim  -   Dato: 24-27 august 2018
Nor-Fishing har siden 1960 været et nationalt - og internationalt mødested for fiskeri 
og er et af verdens ledende messer for fiskeriteknologi.
http://www.nor-fishing.no/

•    Danish Maritime Fair   -  Danmark, København  -   Dato: 2-4 maj 2018
Danish Maritime Fair er skabt for at samle den danske maritime klynge. Derfor har vi skabt en intim ramme, hvor 
maritime mennesker kan mødes og netværke, diskutere ideer og finde nye relationer til samarbejde. Desuden 
holder NorShipping sin første konference udenfor Norge til DMF - Open Ocean Konference!
http://www.danishmaritimefair.dk/
•    Electric & Hybrid Marine -  Holland, Amsterdam  -   Dato: 27-29 juni 2018 
Electric & Hybrid Marine er udelukket dedikeret til at fremvise de nyeste og næste generations elektriske og 
hybrid marine fremdrivningsteknologier, komponenter og løsninger.
http://www.electricandhybridmarineworldexpo.com/en/
•    Marine Maintenance World Expo  - Holland, Amsterdam  -   Dato: 27-29 juni 2018 
Marine Maintenance World Expo tiltrækker vedligeholdelses - og værftsejere og operatører. Opdag nye vedli-
geholdelses - og reparationsteknologer og deltag i den internationale konference, der indeholder nogle af de 
bedste navne i virksomheden.
http://www.marinemaintenanceworldexpo.com/en/
•    Autonomous Ship Technology   -  Holland, Amsterdam -  Dato: 27-29 juni 2018 
Autonomous Ship Technology Bringer skibsdesignere, flådeejere, flådearkitekter, klassifikationsselskaber, ud-
styrsfabrikanter og maritime forskningsorganisationer sammen.
https://www.asvglobal.com/?gclid=EAIaIQobChMIj-_gjbSn2QIVrBXTCh183w6AEAAYASAAEgKYLPD_BwE

•    SSM Hamburg   - Tyskland, Hamborg -  Dato: 4-7 september 2018
SSM Hamburg er verdens største i den maritime sektor, og en unik platform for erhvervsmæssig succes. Med 
emner som Smart Shipping og Industry 4.0 tiltrækker messen dem, der ønsker at forme fremtiden for den mari-
time industri.
http://www.smm-hamburg.com/
•    Nor-shipping   -  Norge, Oslo  -  Dato: 4-7 juni 2019
Nor-shipping er den førende maritime begivenhedsuge. Deres topkvalitetsmesse, konferencer på højt niveau og 
netværksmuligheder tiltrækker den internationale maritime industri til Oslo hvert andet år.
http://nor-shipping.com/
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