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EXPOdetergo International, in octombrie la
Fiera Milano

Andrei Pena, 06/06/2022 © 23

Peste 180 de companü s-au înscris deja la expozitia globalâ dedicatá întretinerii textilelor

Mai bine de 180 de expozanti au confirmat participarea la EXPOdetergo International, evenimentul de la Fiera Milano, care

va avea loc între 21 si 24 octombrie 2022.

Interesul pentru eveniment este un semnal claral dorinei industriei de a se întälni si a aräta noutätile si inovatiile sectorului

întretinerii textilelor: echipamente de spälare si cálcare, linii automatizate, detergenti, dar si solutii software de eficientizare si de

crestere a calitätii serviciilor.

Sustenabilitatea, digitalizarea si igienizarea sunt conceptele-cheie pe care se bazeazä întregul proiect.

„Entuziasmul pietei dovedeste vitalitatea unui sector care contribuie esential la ceea ce numim starea de bine a societâtii, gratie

asigurârii nivelului optim de igiená atunci când purtám haine, când mergem la hotel sau la restaurant." - declarä Paolo Pizzocaro,

Fiera Milano, Director al evenimentului. „In acelasi timp, cifrele pe care le prezentám azi confirmäcredibilitatea EXPOdetergo
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International, un eveniment recunoscut la nivel global: lumea isi dä intâlnire aici pentru a vedea ce anume e nou in domeniu, si

pentru cä alci pot face business si potsocia/iza;,.

„Numärul mare de companü care au confirmat deja participarea este extrem de semnificativ," a adäugat Marco Sancassani,

Presedinte al EXPOdetergo International. „O astfel de participare masivä confirmatä la atâtea /uni înainte de eveniment, este un

semn al vitalitätii acestui sector, al rezilientei sale si al dorintei de a reveni la ritmul normal. Toatea acestea, sunt sigur, vor fi

confirmate de aceastä editie care se anuntä un succes incä de pe acum."

Evenimentul din octombrie va oferi o perspectivä globalä asupra pietei si asupra inovatülor pe care companiile si

departamentelor lor de cercetare&dezvoltare le-au pregätit in ultimü ani. Obiectivul acestora este într-adevär unic: sä contribuie

la starea de bine a societätii în ansamblul ei, asigurând gradui optim de curätenie si igienä, indifferent dacä e vorba de spälarea

hainelor sau de tratamentele aplicate materialeiorfoiosite în zone critice, precum spitalele, cämineie de bätrâni sau HORECA.

CE OFERA EXPODETERGO?

EXPOdetergo International 2022 propune o piatformä care sä permitä evaluarea, într-un singur context, a întregü oferte de

piata globalä, cu accent pe tehnologie, produse si servicii de întretinere a textilelor: masini de spälat umed si uscat; sisteme

de cälcat; detergenti profesionali; sisteme de management si soluti 4.0; linii complete si automate, textile (bedding si

pentru HORECA), sau materiale textile pentru Tnchiriere.

Focalizat ca de fiecare datä exclusiv pe produse noi si inovatoare, pe cercetare si dezvoltare, EXPOdetergo International îsi

confirmävocatia: aceea de a fi spatiul de expunere a exceientei în domeniul curátärü, igienizärii si tratamentului tesäturiior si de

demonstratie a functionärü echipamentelor.

Atentia pentru protectia mediului si eficientä energeticä, cresterea calitätü muncii gratie echipamentelor digitale si ergonomice,

eficientizarea linülor de productie si asigurarea igienei întregului proces: acestea sunt contributüie majore ale inovärii în toate

domenüle de aplicare, de la HORECA la sistemul de sänätate.

Mai multe informatii despre show, alci www.expodetergo.com.
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