
Messer relateret til det 
maritime:
MESSER I 2019

MESSER I 2020

SMM Hamborg   - Tyskland, Hamborg -  Dato: 8 - 11. september 2020*
Med over 2.200 udstillere og 50.000+ besøgende fra hele verden anses SMM stadig som den vigtigste begi-
venhed i den maritime industrikalender. Messen er en perfekt platform for de, der ønsker at få indsigt i trends 
samt netværke og lave forretningsaftaler. Med emner som Smart Shipping og Industry 4.0 tiltrækker messen 
de, der ønsker at forme fremtiden for den maritime industri.
http://www.smm-hamburg.com/ 

DMF - Danish Maritime Fair  - Danmark, København -  Dato: 13 - 14. maj 2020*
Dansih Maritime Fair er en maritim messe i Bellacentret i København. En intim og uformel messe hvor fagfolk 
fra den maritime branche kan mødes og netværke samt diskutere ideer og samarbejdsmuligheder. DMF arbej-
der for effektivt at samle den nordiske maritime klynge og give de globale industrier mulighed for en plads i 
verdens rampelys.  
https://www.danishmaritimefair.dk/

EUROPORT - Holland, Rotterdam -  Dato: 5 - 8. november 2019
EUROPORTs fokus ligger på særlige skibe til særlige formål; herunder fiskeskibe, offshoreskibe, flådeskibe, su-
per yachts m.v. Med 27.000 professionelle besøgende og 1.100 udstillende virksomheder hører EUROPORT til 
verdens førende maritime mødesteder - et internationalt maritimt mødested for innovativ teknologi og kom-
pleks skibsbygning.
https://www.europort.nl/ 

Nor-shipping   -  Norge, Oslo  -  Dato: 4 - 7. juni 2019 *
Nor-shipping er den førende maritime begivenhedsuge. Messens status som top-
kvalitetsmesse med konferencer på højt niveau og netværksmuligheder tiltrækker 
900+ udstillere fra 48 lande og 31.500 besøgende fra 75 nationer til Oslo hvert andet år.
http://nor-shipping.com/ 

Oceanology International   -  England, London  -  Dato: 17 - 19. marts 2020
Oceanology International hilser verdens førende producenter og leverandører af havteknologier og kompo-
nenter samt globale serviceudbydere og entreprenører velkommen til verdens førende maritime forum, hvor 
industri, videnskab og regering deler viden og netværker med de førende fagfolk inden for marinevidenskab og 
havteknologi.
http://www.oceanologyinternational.com/ 

BALTEXPO International   -  Polen, Gdańsk  -  Dato: 9 - 11. september 2019
BALTEXPO International er den største maritime messe i Polen og en af de mest prestigefyldte maritime 
begivenheder i Europa. Messen fokuserer på skibsbygningsindustrien, havne og logistik samt sikkerhed i forb. 
med kyst, havne og navigation. BALTEXPO samler 300+ udstillere og over 4.000 besøgende fra 14 lande.
http://www.baltexpo.ztw.pl/en 

Danish Marine Group forventer at arrangere dansk fællesstand på følgende:
Nor-shipping 2019 * // SMM 2020 * // DMF 2020 *



Messer direkte relateret til 
fiskeri:

Messer i 2019

Skipper Expo Int.  - Skotland, Aberdeen -   Dato: 17 - 18. maj 2019
Med omk. 2.000 besøgende fra 21 lande og 196 britiske og internationale udstiller er Skipper 
Expo Int. Aberdeen Skotlands flagskib inden for fiskerimesser. Messens store succes skyldes, at 
expo er et ideelt sted at gøre forretninger og netværke.
https://www.maramedia.ie/aberdeen-home 

Atlantic Fair  - Færøerne, Klaksvík -   Dato: 21 - 23. maj 2019 *
Atlantic Fair opererer inden for fiskeindustrien og offshore olieindustrien. Samfundene i Nordatlanten er af-
hængige af havet, og derfor har messen stort fokus på bæredygtighed og vækst. I 2017 deltog 181 udstillere fra 
24 lande, og messen blev gæstet af 3.785 besøgende fra 22 nationaliteter.
hhttp://fair.fo/ 

BlueFish - Norge, Ålesund - Dato: 3 - 5. september 2019 *
På BlueFish kommer de besøgende til at møde udstillere, som tilbyder varer og tjenester til alle aspekter af 
fiskeriet - inklusiv mulighed for at se nærmere på virksomhedernes nyheder. Desuden vil der være interessante 
foredrag og seminarer på udstillingsområdet med bidrag fra flere af BlueFishs vigtigste partnere. 
http://www.bluefish.no/ 

Iceland Fishing Expo - Island, Reykjavík - Dato: 25 - 27. september 2019 *
Den islandske fiskeindustri er vokset betydeligt i de seneste år. Takket være teknologiske fremskridt inden for 
fiskeri og forarbejdning er den islandske fiskeindustri blevet revolutioneret. I 2016 udstillede såvel store som 
små virksomheder, der betjener fiskeindustrien med meget komplekse løsninger og innovative løsninger.
https://ritsyn.is/en/syningar/ 

DanFish International  -  Danmark, Aalborg  -   Dato: 9 - 11. oktober 2019 *
På DanFish kan du møde 400+ danske og internationale udstillere fra 20+ lande, som præsenterer nyheder 
inden for: Net, trawl, tov, wire, motorer, elektronik, navigations- og kommunikationsudstyr, opbevaringsudstyr, 
procesudstyr, redningsudstyr m.m. Messen har over 14.000 besøgende fordelt på 50+ nationaliteter og er en 
af verdens vigtigste messer inden for udstyr til fiskeindustrien - og derfor et internationalt mødested for hele 
fiskeindustrien.
http://www.danfish.com/ 



Messer direkte relateret til 
fiskeri:

The Icelandic Fisheries Exhibition  -  Island, Kópavogur  -   Dato: 23 - 25. september 2020 *
The Icelandic Fisheries Exhibition dækker alle aspekter af den kommercielle fiskerisektor lige fra fangst og 
lokalisering til forarbejdning, emballering, markedsføring og distribution. I 2017 kunne de 13.500+ beøgende 
fra 52 lande opleve over 500 virksomheder, produkter og brands fra 22 forskellige lande. 
http://www.icefish.is/ 

Nor-Fishing  -  Norge, Trondheim  -   Dato: 18 - 21. august 2020 *
Nor-Fishing har siden 1960 været et både nationalt og internationalt mødested for fiskeri -  som en af verdens 
ledende messer inden for fiskeriteknologi. I de seneste år har messen tiltrukket over 15.000 besøgende fra 50+ 
lande. 
http://www.nor-fishing.no/ 

Fish International  -  Tyskland, Bremen -   Dato: 9 - 11. februar 2020 *
Fish international er besøgt af 300+ udstillere fra 29 nationer, som præsenterer produkter 
inden for fiskeproduktion og forarbejdning, fersk fisk og delikatesser samt forskning og udvik-
ling. Messen er besøgt af 12.000+ gæster, og giver bl.a. et indblik i industriens nyeste trends.
https://fishinternational.de/en/                                                                                                     

Atlantic Fair 2019 *
Iceland Fishing Expo 2019 *
BlueFish 2019 *

DanFish 2019 *
Fish International 2020 *
Icelandic Fisheries Exhibition 2020 *

Messer i 2020

Danish Fish Tech Group forventer at arrangere dansk fællesstand på følgende:

Polar Fish  -  Grønland, Sisimiut  -   2020
Polar Fish er stedet, hvor nye tendenser, metoder og nyt materiel til fiskerierhvervet bliver præsenteret. I for-
bindelse med Polar Fish 2020 arrangeres en række aktuelle og fagrelevante seminarer og workshops, som har 
til formål at give mulighed for at gå i dialog med specialister og eksperter, opnå ny og brugbar viden, samt blive 
ført ajour i forhold til udviklingstendenser inden for fiskeriet på Grønland.
http://polar-fish.net 

Aquaculture  -  Skotland, Aviemore  -   19 - 21. maj 2020
Over tre dage i maj vil Aquaculture i Skotland give besøgende mulighed for at netværke, opdage nye produkter 
og møde beslutningstagere. Aquaculture havde ved sidste messe 190 stande med 2.400 besøgende, og kan 
som de eneste i Storbritannien tilbyde professionelle produkter med direkte adgang til udbyderne fra 
industrien.   
http://aquacultureuk.com/ 


