Najważniejsze w 2021 roku targi
dla przemysłu obróbki metali w Niemczech

LIPSK, 2 - 5 MARCA 2021
MIĘDZYNARODOWE TARGI OBRABIAREK, TECHNOLOGII I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI
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RÓWNOLEGLE
MIĘDZYNARODOWE TARGI PODDOSTAWCÓW:
CZĘŚCI, KOMPONENTY, MODUŁY, TECHNOLOGIE

Szanowni Państwo,
wiosną 2021 roku przedstawiciele branży metalowej i maszynowej spotkają się na targach Intec, jednych z wiodących
w Europie targów przemysłu obróbki metali. Oferta ponad 1 000 wystawców obejmować będzie maszyny, narzędzia oraz
rozwiązania i usługi technologiczne dla wszystkich poziomów produkcji przemysłowej.
W tym samym terminie odbędą się Międzynarodowe Targi Poddostawców Zuliefermesse, podczas których swoją ofertę
prezentują producenci części, modułów i komponentów dla przemysłu. Wspólny termin obu uzupełniających się imprez
targowych stwarza profesjonalną platformę prezentacji wszystkich etapów produkcji przemysłowej.
Ponad 1 350 wystawców z 30 krajów oraz 24 400 odwiedzających z 41 krajów to wielki potencjał nawiązania nowych,
międzynarodowych kontaktów kooperacyjnych.
Targi Intec oraz Zuliefermesse odbywają się co dwa lata i w 2021 roku stanowić będą najważniejsze w Niemczech targi
dla przemysłu maszynowego i metalowego. W tak ważnym wydarzeniu nie może zabraknąć także polskich przedsiębiorców.
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w naszych targach!
Z poważaniem i do zobaczenia na targach!

Magdalena Dziemidek, Sylwia Petrażycka, Kersten Bunke
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maszyny, frezarki, tokarki, skrawarki, obrabiarki
obróbka powierzchni, technika laserowa i spawalnicza
narzędzia precyzyjne, konstrukcja i budowa narzędzi i form
automatyzacja procesów produkcyjnych i robotyka
technika napędowa, sterowanie systemem produkcyjnym
narzędzia i urządzenia pomiarowe, aparatura kontrolno-pomiarowa,
kontrola jakości
cyfryzacja oraz rozwiązania i systemy IT dla procesów produkcyjnych
i automatyzacji
maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metalu
produkcja addytywna
maszyny do formowania odlewów i mas formierskich
budowa urządzeń i maszyn specjalnych, wyposażenie zakładów przemysłowych
komponenty maszyn, części i podzespoły, akcesoria
elektrotechnika, elektronika przemysłowa, technika sensoryczna
intralogistyka
placówki naukowo-badawcze

WIZJE RYNKI TRENDY
PROGRAM TARGÓW

Obecność na targach Intec to także okazja do wzięcia udziału w międzynarodowych konferencjach, a także możliwość zdobycia nowej wiedzy i nawiązania
interesujących kontaktów biznesowych.
Sympozja, konferencje, warsztaty - transfer wiedzy i innowacji
CONTACT Business Meetings - międzynarodowa giełda kooperacji
Forum Wystawców - prezentacja aktualnych projektów wystawców

HOTSPOT NOWYCH TECHNOLOGII - WYSTAWY

• produkcja addytywna + technologie hybrydowe
• sensoryka – w drodze do inteligentnej produkcji i produktów smart

PROFIL ODWIEDZAJĄCYCH

Do grona odwiedzających należą osoby mające istotny wpływ na podejmowanie
decyzji o nowych inwestycjach w zakładach produkcyjnych, w tym przedstawiciele
zarządu, działów zakupów, kierownicy produkcji, konstruktorzy, technicy, technolodzy, projektanci oraz studenci.

Reprezentowane branże:
budowa maszyn i urządzeń, produkcja obrabiarek, obróbka i przetwórstwo metali, produkcja narzędzi, przemysł motoryzacyjny, przemysł
elektroniczny i elektryczny, budowa maszyn specjalnych, konstrukcje
stalowe i lekkie konstrukcje stalowe, mechanika precyzyjna, przemysł
chemiczny, inne sektory przemysłu, usługi przemysłowe.

TERMINY I CENY

PLAN HAL

Niezabudowana powierzchnia wystawiennicza przy zgłoszeniu:
		
do 14.10.2020
od 15.10.2020
• stoisko szeregowe
154,- €/m²
164,- €/m2

ADRES TERENÓW TARGOWYCH:
04356 LEIPZIG, MESSE-ALLEE 1
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(jedna strona otwarta)

• stoisko narożne

164,- €/m²

174,- €/m

• stoisko czołowe

174,- €/m2

184,- €/m2

• stoisko wyspowe

177,- €/m2

187,- €/m2

(dwie strony otwarte)
(trzy strony otwarte)
(cztery strony otwarte)
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Zabudowa stoiska:
Standardowa zabudowa wraz z podłączeniem
i zużyciem prądu 2 kW dla stoisk od 8 do 20 m2
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Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 200,- €,
zryczałtowana opłata reklamowa 95,- € oraz opłata AUMA w wysokości 0,60 €/m2.
Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.

h
n ex

dels

h
n ex

lee

od 125,- €/m2

Formularze zgłoszeniowe są dostępne on-line na stronie www.targi-intec.pl
w zakładce Wystawcy.
W CELU UZYSKANIA ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI, SUGERUJEMY PRZESŁANIE DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO DNIA 31 MAJA 2020 ROKU.
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KONTAKT W POLSCE:

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, GERMANY
www.leipziger-messe.com

WWW.TARGI-INTEC.PL
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Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 29/5, 01-102 Warszawa
tel.: (22) 414 44 71, 72, 73
e-mail: info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl

