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Inauguracja targowych spotkań
dla przemysłu maszynowego

Obszary wystawiennicze

• maszyny, frezarki, tokarki,
skrawarki, obrabiarki
• maszyny do formowania
odlewów i mas formierskich
• obróbka powierzchni, technika
laserowa i spawalnicza
• narzędzia precyzyjne, konstrukcja i budowa narzędzi i form
• budowa urządzeń i maszyn
specjalnych
• technika napędowa, sterowanie
systemem produkcyjnym
• automatyzacja procesów
produkcyjnych i robotyka

TARGI INTEC NALEŻĄ DO GRONA WIODĄCYCH TARGÓW
DLA PRZEMYSŁU OBRÓBKI METALI W EUROPIE.
W 2019 roku targi Intec będą pierwszą istotną imprezą targową
w Europie, prezentującą najnowszą ofertę maszyn, obrabiarek,
narzędzi, zautomatyzowanych systemów produkcyjnych oraz
zaawansowanych technologii obróbki metali.
Dzięki organizowanym w tym samym terminie Międzynarodowym
Targom Poddostawców Zuliefermesse, Lipsk oferuje Państwu
profesjonalną platformę prezentacji wszystkich etapów produkcji
przemysłowej – od narzędzi, części, komponentów i usług
produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra obróbcze, linie produkcyjne,
aż po automatyzację i cyfryzację produkcji.

• elektronika przemysłowa,
technika sensoryczna
• narzędzia i urządzenia
pomiarowe, kontrola jakości
• intralogistyka
• rozwiązania i systemy IT dla
procesów produkcyjnych
• placówki naukowo-badawcze

Wyniki targów Intec 2017

1 020 WYSTAWCÓW Z 23 KRAJÓW
11% WYSTAWCÓW SPOZA NIEMIEC
51 250 m2 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

Opinie wystawców
„Targi Intec 2017 uważamy za udane. Na targach zaprezentowaliśmy
produkt dla dość wąskiego grona odbiorców, mimo tego znaleźli się
klienci których zainteresował, zaufali nam, przyjechali do nas i dziś
jesteśmy na etapie dopinania z nimi bardzo złożonych projektów,
‚szytych na miarę‘. Targi miały być startem dla naszej firmy do działania
na rynku niemieckim i wygląda na to, że zaczynamy działać.
Ponadto uzyskaliśmy wiele cennych informacji na temat specyfiki
współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami, sposobu prowadzenia
negocjacji oraz wymogów, jakie stawiają swoim dostawcom.”
Jakub Machłaj, UNI-KAT sp. z o.o.

Bliżej branży –
profil odwiedzających

Wydarzenia towarzyszące

Targi Intec to okazja do wzięcia udziału w konferencjach, warsztatach
oraz panelach dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych
specjalistów, a także możliwość zdobycia nowej wiedzy, networkingu
i nawiązania interesujących kontaktów biznesowych.
Forum Wystawców – zapraszamy naszych wystawców do wygłoszenia
bezpłatnych prezentacji
CONTACT Business Meetings – międzynarodowa giełda kooperacji
organizowana przez europejską sieć enterprise europe network
Wystawy i parki technologiczne – wszystko wokół aktualnych tematów
związanych z przemysłem obróbki metali i systemami produkcyjnymi:
nowe surowce, produkcja przyrostowa, cyfryzacja, produkcja smart
Prestiżowy konkurs o nagrodę targów Intec – Intec-Preis za
innowacyjność rozwiązań w technologii wytwarzania. Ważnym
kryterium wyboru zwycięzcy jest znaczny skok technologiczny
w porównaniu do aktualnych rozwiązań, a także rzeczywisty potencjał
wykorzystania tych nowinek na rynku. (Konkurs jest otwarty dla
wszystkich wystawców.)
W 2017 ROKU TARGI INTEC ORAZ ZULIEFERMESSE
ODWIEDZIŁO 24 200 OSÓB.
Do grona odwiedzających targi Intec należą osoby mające istotny
wpływ na podejmowanie decyzji o nowych inwestycjach w zakładach
produkcyjnych, w tym przedstawiciele zarządu, działów zakupów,
konstruktorzy, technicy oraz technolodzy z przedsiębiorstw poddostawczych i przemysłowych.
Struktura odwiedzających
• budowa maszyn i urządzeń
• obróbka i przetwórstwo metali
• obróbka i przetwórstwo
tworzyw sztucznych
• budowa narzędzi
• przemysł motoryzacyjny

•
•
•
•
•
•

budowa maszyn specjalnych
dostawcy systemowi
przemysł chemiczny
przemysł elektroniczny i elektryczny
inne sektory przemysłu
usługi przemysłowe

Duet targów przemysłowych
Intec oraz Zuliefermesse

W tym samym terminie będzie
miała miejsce 15-sta edycja
Międzynarodowych Targów
Poddostawców Zuliefermesse.

Targi te są wiodącym w Europie
wydarzeniem dla branży metalowej oraz przedsiębiorstw
poddostawczych dla wszystkich
sektorów przemysłu. Do grona
wystawców należą duże, średnie,
jak i małe zakłady produkcyjne
będące dostawcami części, komponentów, elementów i technologii oraz zakłady poszukujące
zleceń związanych z produkcją
indywidualną i usługami
przemysłowymi.
Wspólny termin targów Intec
oraz Zuliefermesse stwarza
wiele istotnych efektów synergii.
Ponad 1 380 wystawców z 30 krajów oraz 24 200 odwiedzających
z 35 krajów to skuteczna promocja na międzynarodowym rynku
oraz wielki potencjał nawiązania
nowych, międzynarodowych
kontaktów kooperacyjnych.

Z 2017: 362 WYSTAWCÓW Z 20 KRAJÓW

Wiodące sektory reprezentowane na targach Zuliefermesse
59% części i komponenty
25% procesy jako technologiczne usługi dostawcze
19% usługi przemysłowe
16% technologie łączenia i montażu

Międzynarodowe Targi Poddostawców:
Części, Komponenty, Moduły, Technologie

www.poddostawcy.pl

Terminy i ceny

Niezabudowana powierzchnia wystawiennicza przy zgłoszeniu:
do 14.10.2018 od 15.10.2018
Stoisko szeregowe (jedna strona otwarta) 147,– €/m2
157,– €/m2
2
Stoisko narożne (dwie strony otwarte)
158,– €/m
168,– €/m2
2
Stoisko czołowe (trzy strony otwarte)
165,– €/m
175,– €/m2
2
Stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)
169,– €/m
179,– €/m2
Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców
190,– €, zryczałtowana opłata reklamowa 95,– € oraz opłata AUMA
w wysokości 0,60 €/m2.
Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.
Zabudowa stoiska:
Standardowa zabudowa wraz z podłączeniem
i zużyciem prądu 2 kW dla stoisk od 8 do 20 m2		

od 116,– €/m2

Formularze zgłoszeniowe są dostępne on-line na stronie
www.targi-intec.pl w zakładce Wystawcy.
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ADRES TERENÓW TARGOWYCH: 04356 LEIPZIG, MESSE-ALLEE 1
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Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Atelier Residence
ul. Bagno 2/112, 00-112 Warszawa
tel.: (22) 414 44 71, 72, 73
e-mail: info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl
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W CELU UZYSKANIA ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI, SUGERUJEMY
PRZESŁANIE DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO DNIA
31 MARCA 2018 ROKU.
E

ss
Me

sse

-Al

lee

Excerpt: 05_2013

cury

ea
ed ar

ea st

5
Hall

all
ss h

Hall
Mer

an ce

sc ap

1

et
Po ck
Pa rk

an
Entr

ce 2

La nd

g

est
ce w

sp a

4

ipzi

r Le

io n

2

H

te
Cen

ib it

Kontakt w Polsce:

ce 1

all 2

lee
Seehausener Al

dels

h
n ex

Zapraszamy do Lipska!

MITC0029

Na zakończenie targowego dnia zapraszamy do poznania
uroków Lipska, który będąc najstarszym miastem targowym oferuje
wiele atrakcji kulturalnych i towarzyskich. Historyczna starówka,
piękne kamienice i wąskie, pełne uroku uliczki zapraszają na chwilę
relaksu po dniu pełnym wrażeń. Lokalne restauracje i kawiarnie
oferują wiele saksońskich specjałów, a najsłynniejszy deptak
w Lipsku – Barfussgässchen tętni życiem do białego rana.

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678 8218, Fax: +49 341 678 168218
info@messe-intec.de, www.messe-intec.com

