
 
 

HIVOLTEC 

Branżowe Targi Technik Wysoko- i Średnionapięciowych 

Lipsk, 18 – 20.09.2019 
                  

Szanowni Państwo! 
 

W dniach 18 – 20 września 2019 roku w Lipsku odbędą się Branżowe Targi Technik Wysoko- i 

Średnionapięciowych HIVOLTEC.  

 

Targi HIVOLTEC odbywają się co dwa lata i stanowią istotne miejsce spotkań dla przedstawicieli 

przemysłu i handlu oraz elektryków, monterów oraz planistów linii wysokiego i średniego napiecia w 

środkowych Niemczech. Targi odbywają się równocześnie z Branżowymi Targami Techniki 

Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa, dzięki czemu obie 

imprezy stwarzają daleko idące efekty synergii, dzięki możliwości dotarcia do nowych grup docelowych. 

W ramach obu imprez targowych swoją ofertę prezentuje ponad 220 wystawców, a targi odwiedza 

12.200 specjalistów z branży. 

 
Zakres tematyczny targów HIVOLTEC to m.in.: 

- instalacje elektryczne i technika energetyczna  

- stacje transformatorowe 

- linie kablowe i napowietrzne średniego i wysokoiego napięcia 

- automatyka i moduły sterujące 

- ograniczniki przepięć, przekładniki prądowe 

- osprzęt elektroinstalacyjny i mierniki 

- ochrona odgroma, przeciwprzepieciowa i przeciwpożarowa 

- transport i maszyny 

- budowa instalacji przemysłowych 

- usługi i serwis 

- badania i rozwój 
 

 

Dlaczego warto wziąć udział: 

Jedyne na wschodnioniemieckim rynku targi skupiające branżę i stwarzające wystawcom i 

odwiedzającym platformę do nawiązywania kontaktów! Działania marketingowe organizatorów targów 

oraz zagranicznych przedstawicielstw, dzięki którym grupy docelowe informowane są o targach, 

zapewniają obecność odwiedzających zainteresowanych Państwa ofertą. 



 

Budowana przez lata ugruntowana pozycja w branży! 
 

Ceny niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:  

 
Rodzaj stoiska 

 
Zgłoszenie 

do 25.01.2019 

 
Zgłoszenie 

od 26.01.2019 
 

Stoisko szeregowe 129,00 euro/m2 138,00 euro/m2 

Stoisko narożne 148,00 euro/m2 159,00 euro/m2 

Stoisko czołowe 157,00 euro/m2 168,00 euro/m2 

Stoisko wyspowe 166,00 euro/m2 177,00 euro/m2 

Obowiązkowe opłaty dodatkowe: zryczałtowana opłata reklamowa 285,00 euro, niemiecki podatek 
targowy AUMA 0,60 euro/m2. Ceny netto plus obowiązujący niemiecki podatek VAT. 

 

Więcej informacji o targach znajdą Państwo na stronie: http://www.hivoltec.com/de/  

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Branżowych Targach Technik Wysoko- i 

Średnionapięciowych HIVOLTEC, chętnie przygotujemy indywidualną ofertę oraz udzielimy 

odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące uczestnictwa w w/w imprezie.  
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
Magdalena Dziemidek 
Prezes Zarządu 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
Atelier Residence 
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5, 01-102 Warszawa  
Tel: (22) 414 44 71, 72, 73 

Mobil: 660 705 720 
e-mail: mdziemidek@targilipskie.pl 
info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
  
 
 

 


