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BAUMA 2010  

U Münchenu je 18. siječnja 2010. 
održana novinska konferencija, is-
ključivo za novinare koji prate gra-
diteljstvo, najav-
ljujući sajam bau-
ma 2010 koji će 
se održati od 19. 
do 25. travnja. Na 
konferenciji je su-
djelovalo 240 no-
vinara iz 36 zema-
lja. 

Bauma 2010 29. 
je međunarodni 
stručni sajam gra-
đevinskih strojeva, 
strojeva za proiz-
vodnju građevnog 
materijala, gra-
đevnih vozila i 
strojeva za rudar-
stvo s 555000 m2 
izložbenog pros-
tora i više od 3000 
izlagača. Svi su 
kapaciteti izložbe-
noga prostora po-
punjeni, a postoji i 
lista čekanja s više 
od 350 tvrtki na 
kojoj su, nažalost, 
i dvije tvrtke iz 
Hrvatske. Može se 
uočiti porast izla-
gača, osobito onih 
inozemnih (čak 54 
posto). Novosti su 
ovogodišnjeg saj-
ma nova ulazna 
građevina na sje-
verozapadu koja 
će rasteretiti za-
padni ulaz, više parkirnih mjesta i 
dvije privremene građevine na otvo-
renom prostoru. Novosti ima i u ser 
 

visnom sektoru. Otvoreno je 14 no-
vih snack barova i dva restorana, a 
izlagači će svoje izloške moći posta-

vljati od 26. ožujka na vanjskom iz-
ložbenom prostoru te od 6. travnja u 
unutarnjem.Indija je zemlja partner  
 

baume 2010 jer se u tom dijelu svi-
jeta očekuje graditeljski ″boom″. 
Velik broj izlagača najavljen je iz 

Kine i Rusije. 

Razgovori s 
izlagačima 

Münchenski sa-
jam, unatoč krizi, 
nastavlja svoju 
tradiciju druženja 
izlagača na baumi 
s novinarima koji 
prate isključivo 
graditeljstvo. Tak-
vi se razgovori odr-
žavaju nekoliko 
mjeseci prije sva-
ke izložbe. Ove je 
godine sudjelova-
lo oko 200 izlaga-
ča i 250 novinara 
iz čitavog svijeta. 

U dvije velike dvo-
rane sajma postav-
ljeni su stolovi za 
kojima sjede izla-
gači, a novinari, 
prema interesu, s 
njima razgovara-
ju. U opuštenoj 
atmosferi ima do-
voljno vremena za 
razgovor o novite-
tima u području 
građevinskih stro-
jeva, strojeva za 
proizvodnju gra-
đevnog materija-
la, građevnih vo-
zila i strojeva za 

rudarstvo te o drugim pitanjima ve-
zanim za sadržaj sajma. 
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