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Az Euromaintenance 2014 konferenciát idén Helsinkiban rendezték meg, május5-től 8-ig.
A házigazda a Finn Karbantartási Társaság (Promaint) volt, az Európai Karbantartási
Szövetség (Efnms) megbízásából. A rendezvénynek a Messekeskus konferencia, kiállítási
központ adott otthont. Sorrendben ez volt a 22. Euromaintenance konferencia és kiállítás.
1. Hat-e még a gazdasági válság?
Az Euromaintenance 2014 konferencián egyáltalán nem volt érezhető a gazdasági válság
hatása. Az 1. ábrán látható a legutóbbi öt konferencia adataiból, hogy megállt a folyamatosan
csökkenő tendencia a résztvevők és az előadások tekintetében és újra növekedés érzékelhető.

1. ábra: Az Euromaintenance konferenciák résztvevői és előadásai

A finnek remekül szervezték meg a rendezvényt. A program egységesen szervezett és
magas színvonalú volt. A konferencia szervezői már 2013 tavaszán felhívást tettek közéé az
előadók számára. A kettős válogatási rostán az év végére 113 előadás ment át és kérték fel a
szerzőiket a prezentációk megtartására. A konferencia előadói 34 országból érkeztek,
melyekből 23 az európai kontinenshez tartozó. Jöttek előadók az Egyesült Államokból,
Kínából, Brazíliából, Indiából, Kanadából, Japánból, Szaúd-Arábiából és Dél-Afrikából is.
A konferenciához kapcsolódó Euromaintenance kiállítást azzal is erősítették, hogy
egyidejűleg még három szakmailag kapcsolódó kiállítást is szerveztek mellé. Ezzel a
kiállítóknak és a látogatóknak is igen vonzóvá tették az eseményt. A résztvevőkön kívül is
agyon sok látogató érkezett a kiállításokra. Három napon át igazi nyüzsgés volt az egyébként
jelentős területű kiállítás térben.

Ahogy a 2. ábrán látható a legaktívabb előadók a Svédországból, Hollandiából és
Belgiumból érkeztek. De nagyom aktívak voltak az amerikai, kínai és a brazil karbantartási
szakemberek.
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2. ábra: Az Euromaintenace 2014 konferencián aktív országok

Az nem volt meglepő volt, hogy a finnek nagyon aktívak voltak, de a legnagyobb iparral
rendelkező országokból is jelentős számú előadó érkezett. Igazán a távol-kelet országainak
kutatói, szakemberei hiányoztak. Csak két japán előadó képviselte őket. Kínai résztvevők
azonban az előadókon kívül is jelentős számban érkeztek.
2. A szakmai üzenetek
A konferencia fókuszában a „Maintenance and Asset Management” volt. Valóságos
tartalmi üzeneteit leginkább a prezentációk szakmaterületi megoszlása adta. A 3. ábra foglalja
össze az egyes szekciók témáit. A szekciók angol elnevezései egyben jelölik a súlyponti
témákat, de mutatják a szervezők újszerű konferenciaszervezési elveit, a fórumokra és a
szakmai diszkussziókra helyezve a hangsúlyt.

3. ábra Az Euromaintenace 2014 konferencia programja és szekciói

