Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Technologii i Automatyzacji Produkcji

Międzynarodowe Targi Poddostawców:
Części, Komponenty, Moduły, Technologie

Lipsk, 7 – 10 marca 2017

obróbka metali • przemysł poddostawczy • nowe technologie

Duet targów przemysłowych
W dniach od 7 do 10 marca 2017 roku odbędzie się 16-sta edycja targów Intec oraz 14-sta edycja targów Zuliefermesse.
Podczas obu imprez ponad 1 400 wystawców zaprezentuje najnowszą ofertę maszyn, obrabiarek, narzędzi
i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, a także kompleksową ofertę zaawansowanych technologii obróbki
metalu, produkcji części, modułów i komponentów.

Targi Intec oraz Zuliefermesse tworzą
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.
Dla odwiedzających z Polski to wielki
potencjał do nawiązywania nowych
kontaktów kooperacyjnych na rynku
europejskim.

Struktura odwiedzających targi Intec oraz Zuliefermesse:

•
•
•
•
•

budowa maszyn, urządzeń i narzędzi
przemysł motoryzacyjny i maszynowy
obróbka blach
elektronika i elektrotechnika
budowa urządzeń energetycznych, przemysł tworzyw sztucznych,
przemysł medyczny i inne sektory przemysłu
• usługi przemysłowe
• badania i rozwój
99% odwiedzających stanowią specjaliści z branży, w tym przedstawiciele
producentów finalnych, dostawców systemowych i ich dostawców
z Niemiec i Europy.

Intec
Targi Intec należą do grona wiodących imprez targowych dla przemysłu
metalowego w Europie. Swoim zakresem obejmują głównie maszyny,
obrabiarki, narzędzia oraz zaawansowane technologie obróbki metalu.
Wiodące marki
Ponad 1 000 wystawców, w tym światowi liderzy rynku, gwarantuje
prezentację kompleksowej oferty oraz możliwość nawiązania profesjonalnych
kontaktów biznesowych.
Precyzyjna oferta
Wiodącymi sektorami prezentowanej oferty są obrabiarki, urządzenia
peryferyjne oraz automatyzacja i zaawansowana cyfryzacja produkcji.
Innowacyjne rozwiązania
Najnowsze technologie i innowacje dla wszystkich etapów produkcji.

ZAK R E S T E M AT Y C ZN Y TA R G ÓW INTEC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maszyny, frezarki, tokarki, skrawarki, obrabiarki
maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metali i innych materiałów
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, wyposażenie zakładów przemysłowych
technika napędowa, sterowanie systemem produkcyjnym
komponenty maszyn, części i podzespoły, akcesoria
automatyzacja procesów produkcyjnych i robotyka
elektrotechnika, elektronika przemysłowa, technika sensoryczna
narzędzia i urządzenia pomiarowe, aparatura pomiarowo-kontrolna, kontrola jakości
intralogistyka
rozwiązania i systemy IT dla procesów produkcyjnych, automatyzacji, CAD/CAM
placówki naukowo-badawcze

www.targi-intec.pl

Z 2017
Targi Zuliefermesse są wiodącą w Europie imprezą B2B dla branży
poddostawczej dla przemysłu. Początek roku to idealny czas na poszukiwanie
nowych, kompetentnych dostawców. Zapraszamy!

Sprofilowana oferta
Prawie 400 wystawców z sektora produkcji poddostaw dla budowy maszyn
i urządzeń oraz przemysłu motoryzacyjnego średniego i niskiego szczebla.
Międzynarodowy charakter
Około 30% wystawców targów Z pochodzi spoza Niemiec.
Innowacyjne rozwiązania
W ramach ”Wystawy innowacji” zaprezentowane zostaną nowatorskie
produkty, procesy i usługi oferowane przez tegorocznych wystawców.

ZAK R E S T E M ATY C ZN Y TA R G ÓW Z ULIEFERM ESSE:
• części i detale m.in. z metalu, tworzyw sztucznych, gumy,
materiałów kompozytowych
• podzespoły, moduły i komponenty
• półprodukty, gotowe komponenty, procesy jako technologiczne
usługi poddostawcze
• procesy łączenia i montażu
• tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
(włókna, wyposażenie, usługi)
• narzędzia do produkcji modułów i części poddostawczych
• technologie produkcyjne, obróbka mechaniczna,
odlewnictwo, tłoczenie
• poddostawy dla elektrotechniki i elektroniki: podzespoły,
elementy konstrukcyjne, procesy produkcyjne, montaż
• usługi dla przemysłu poddostawczego

www.poddostawcy.pl

Program ramowy

TEMATY, KTÓRE NAPĘDZAJĄ BRANŻĘ –
NOWE SPOJRZENIE NA PRODUKCJĘ PRZEMYSŁOWĄ!
• efektywne zużycie surowców w produkcji
• cyfryzacja produkcji
• lean production
• inteligentne konstrukcje lekkie
• produkcja przyrostowa
• współpraca międzynarodowa
• rekrutacja i edukacja młodych kadr

Zapraszamy do udziału w konferencjach, warsztatach oraz panelach dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych
specjalistów. Udział w takich wydarzeniach jest okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz do networkingu i nawiązania
interesujących kontaktów biznesowych.
wystawy – fora technologiczne - konferencje – warsztaty – międzynarodowe fora kooperacyjne (Polska, Czechy, Rosja,
Turcja) – spotkania B2B – forum wystawców – dzień studenta i giełda pracy – oferty pracy dla absolwentów i sympozja

Aktualny program dostępny jest na www.poddostawcy.pl oraz www.targi-intec.pl.

Najważniejsze informacje
Godziny otwarcia:
7 – 9 marca godz. 9:00 – 17:00
10 marca
godz. 9:00 – 16:00
Hotline dla odwiedzających:
Tel.: 0049 341 678 6926
Rezerwacje hotelu:
Tel.: 0049 341 678 8725
hotelreservation@leipziger-messe.de

Jeden bilet = Intec + Z
Bilet jednodniowy
Bilet na całe targi
Bilet ulgowy*
Bilet grupowy (od 10-ciu osób)

72,00 PLN
126,00 PLN
27,00 PLN
27,00 PLN

Kontakt w Polsce:
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Atelier Residence
ul. Bagno 2 lok. 112, 00-112 Warszawa
Tel: (22) 414 44 71, 72, 73
e-mail: info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl

*Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym oraz emerytom

Bilety do nabycia online: www.bilety.targilipskie.pl
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Adres terenów targowych:
04356 Leipzig, Messe-Allee 1

Lipskie Tereny Targowe położone są bezpośrednio przy autostradzie A 14 oraz w odległości 8 minut jazdy autostradą
od lotniska Lipsk/Halle. Decydując się na podróż pociągiem, polecamy przejazd z Dworca Głównego kolejką
regionalną (Regionalbahn) lub szybką kolejką (S-Bahn) do stacji ”Leipzig Messe”.
Natomiast z centrum Lipska na tereny targowe dojechać można w ciągu 20 minut tramwajem numer 16.

Zapraszamy do Lipska!

Pełne życia, wydarzeń kulturalnych
i spotkań towarzyskich – odwiedzając targi warto zaplanować
przynajmniej jeden wieczór
w centrum Lipska i poznać jego
historyczną starówkę, piękne
kamienice i wąskie, pełne uroku
uliczki.

Po wyczerpującym dniu targowym
zapraszamy do spędzenia relaksującego wieczoru w lokalnych
restauracjach, oferujących wiele
typowo saksońskich potraw.

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678-0, Fax: +49 341 678-7800
info@messe-intec.de, www.messe-intec.com, info@zuliefermesse.de, www.subcontractingfair.com

MIUZ0017

Premiera: aplikacja mobilna targów Intec oraz Z dostępna już w sklepie App Store.

