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A WOOD TECH szakvásár az elmúlt 13 év során
rangot és tekintélyt vívott ki magának a szakemberek és üzletemberek körében egyaránt. Ezzel együtt
Sopronnak, mint vásárvárosnak egyik nevezetes rendezvénye is, hiszen a fővárosban koncentrálódó nagy
nemzetközi szakvásárok mellett ennek a jeles rendezvénynek ez a város ad otthont.
A LIGNO NOVUM – WOOD TECH közös rendezése igazi értékét az határozza meg, hogy együtt van
a tudomány, az oktatás, az ipar és a kereskedelem. A
programok szervezésében érdemi szerepet vállalt a
Program Kiállításszervező Kft., a Faipari Tudományos
Egyesület, az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség,
a Faipari Tudományos Alapítvány és az Országos Erdészeti Egyesület. Kiemelést érdemel, hogy a szakmai
kísérő rendezvényeknek a felsőfokú szakemberképzés
helyi alma-matere, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
ad otthont.
Az erdőgazdálkodás és a faipar területén dolgozó szakemberek körében már nem csak Magyarországon, de határainkon túl is ismert a WOOD TECH
fantázianév és a névhez csatolt helyszín, Sopron. Az
erdészeti kiállítók száma folyamatosan nő és a rendezvénysátorral együtt az erdészeti kiállítás bruttó területe meghaladta az 5 000 négyzetmétert. Az erdészet
legnagyobb hazai műszaki jellegű kiállítása a Sopronban rendezett WOOD TECH.
A WOOD TECH Erdészeti Szakvásár szakterületei:
Erdészeti szaporítóanyag-termesztés, erdőművelés,
erdőhasználat, erdővédelem, vadászat, vadgazdálkodás, erdészeti útépítés és fenntartás, elsődleges faipar
gépei, eszközei valamint a gépkarbantartás és javítás,
munkavédelem, számítástechnika, erdészeti oktatás,
kutatás, továbbképzés. A magán erdőgazdálkodás és

erdőtelepítés kiemelt kormányzati támogatásának
elősegítésére a jövőben e területek jelentős fejlesztése várható. Továbbá a megújítható energiahordozók
(fa) szerepének növekedése, hazai előállításának és
felhasználásának lehetősége indokolja e terület felkarolását a kiállításon és üzletember találkozókon is.
Évente más és más területek kerülnek kiemelésre a
szakkiállításon.
Az elmúlt években a fa hasznosítása, a termé
szetközeli erdőgazdálkodás, a magán erdőgazdálkodás
jelentették a fő témákat, majd a mobil fűrészek volt a
kiemelt téma. Az idén a megújuló energia hasznosítása
a központi téma. A szakvásár és a szakmai konferenciák
is ezeket a területeket igyekeztek feldolgozni.
A Program Kft. mellett az Országos Erdészeti
Egyesület és annak Gépesítési Szakosztálya a WOOD
TECH erdészeti szakvásár szakmai szervezője. A
rendezvény előkészítését, lebonyolítását pénzügyi támogatásokkal segítette az Agrármarketing Centrum
Kht., a Nemzeti Földalap működését bemutató standot évente szervez az Egyesület.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően az alternatív földhasználat kérdése, az erdőtelepítés egyre sürgetőbb feladattá válik. A megtermelt fa
hasznosítása újabb műszaki fejlesztések és marketing
stratégia megvalósítását követeli meg. A szakkiállítás
és konferenciák az állami és magánerdő tulajdonosoknak nyújthatnak új lehetőségeket az erdőgazdálkodás
vonalán.
A résztvevők egyöntetű véleménye, hogy a mű
szaki kiállítás fejlesztését és a marketing progra
mok, konferenciák bővítését folytatni kell, hiszen be
bizonyosodott szükségessége és egyedisége. A kiállítók
jónak értékelik a kiállítást, kifejezték szándékukat,
hogy rendszeresen kiállítanak. Megfelelő a szakmai
érdeklődés és a vásárlási lehetőség. A kiállítók kérték
a vásár lehetőségeinek bővítését és kifejezték szándé
kukat, hogy a jövőben is Sopronban kívánnak kiállí
tani. Ennek oka a rendezők odaadó, személyes tö

rődése, a soproni erdész és faiparos központ kisu
gárzása, a baráti és szakmai együttlétek speciális
lehetősége e városban.
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