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INA PAACE Automechanika Mexico to najważniejsze targi motoryzacyjne w Meksyku i Ameryce Środkowej.
Odbywają się co roku w Mieście Meksyk i przyciągają tysiące gości z branży motoryzacyjnej z całego świata.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 11-13 lipca 2018 roku w CitiBanamex Centre w Mieście Meksyk i skupi
się na rynku części samochodowych.
Targi te stały się wzorem komunikacji i integracji z kupującymi, dystrybutorami, detalistami oraz właścicielami
warsztatów techniczno-mechanicznych. Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej dynamicznych i
konkurencyjnych w Meksyku i zyskał pozycję ważnego gracza w branży na poziomie globalnym. Rozwój targów
Automechanika jest powiązany z aktywnością branży i handlem lekkimi pojazdami w Meksyku, zwłaszcza w
odniesieniu do relacji osiągniętych dzięki INA - Krajowemu Stowarzyszeniu Przemysłu Części Samochodowych
(Industria Nacional de Autopartes), która pomaga w:

zwiększaniu konkurencyjności i jakości meksykańskiej produkcji samochodowej,
stworzeniu krajowej bazy dostawców sprawnych i wydajnych komponentów,
pozycjonowaniu Meksyku jako platformy eksportowej dla różnych rynków (które stanowią 60% globalnego
PKB), wykorzystując korzyści wynikające z podpisanych umów lub porozumień o wolnym handlu.

Doniosłość tego wydarzenia leży w wymaganiach stawianych przez ﬂotę pojazdów obecnych w Meksyku, złożoną
z blisko 30 milionów samochodów. Liczba ta tyczy się modeli z lat 1970-2016 takich jak: samochody, SUV-y,
wózki jezdniowe, pick-upy i innych oraz pojazdów używanych importowanych ze Stanów Zjednoczonych. Uwagę
zwraca fakt, że tylko w latach 2000-2014 do ruchu włączyło się 17,6 milionów pojazdów. Jest to atrakcyjna
wiadomość dla producentów i sprzedawców części zamiennych, systemów i komponentów, biorąc pod uwagę
fakt, że w tym okresie odnotowano zwiększony popyt na usługi naprawcze i konserwacyjne. Zgodnie z
prognozami gospodarczymi, do roku 2020 ilość pojazdów wzrośnie o 22%, w wyniku czego wartość rynku części
zamiennych osiągnie 28 000 milionów USD.

Oﬁcjalna informacja w języku hiszpańskim:
https://paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt.com/mexicocity/es/for_attendees/welcome.html?nc

Oﬁcjalna informacja w języku angielskim:
https://paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt.com/mexicocity/en/for_attendees/welcome.html?nc
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