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Intec
17. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji
Lipsk, 05 – 08 lutego 2019
Warszawa, październik 2017
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w jednych z wiodących targów dla przemysłu obróbki metali, branży
budowy maszyn specjalnych i obrabiarek oraz automatyzacji produkcji. W ramach targów Intec wystawia
się ponad 1 020 wiodących na międzynarodowym rynku producentów obrabiarek, maszyn specjalnych,
narzędzi, urządzeń oraz technologii i usług z zakresu innowacyjnych technik produkcyjnych z 22 krajów.
Do grona odwiedzających należą przedstawiciele zarządu, działów zakupów, konstruktorzy, technicy
oraz technolodzy przedsiębiorstw poddostawczych i przemysłowych. Zdecydowana większość
odwiedzających ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji o nowych inwestycjach w zakładach
produkcyjnych.
Obszary wystawiennicze targów Intec:















maszyny, frezarki, tokarki, skrawarki, obrabiarki
maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metalu 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

Podczas ostatniej edycji targów Intec swoje produkty zaprezentowało 5 firm z Polski: AVIA S.A., LaserMetal, Press-Metal, RAIS-TOOLS Sp. z o.o. oraz Uni-Kat Sp. z o.o.
W tym samym terminie będzie miała miejsce 15-sta edycja Międzynarodowych Targów
Poddostawców Zuliefermesse. Targi te są wiodącym w Europie wydarzeniem dla branży metalowej
i przedsiębiorstw poddostawczych dla przemysłu i motoryzacji. Więcej informacji: www.poddostawcy.pl.
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 wielki potencjał nawiązania nowych,
międzynarodowych kontaktów kooperacyjnych i skutecznej promocji na międzynarodowym rynku.

Integralną część targów Intec stanowi organizowana w ramach europejskiej sieci Enterprise Europe
Network Międzynarodowa Giełda Kooperacji „CONTACT: Business Meetings”. Wybór partnerów do
spotkań odbywa się na kilka miesięcy przed targami, natomiast rozmowy kooperacyjne mają miejsce
w trakcie trwania imprezy. Dla wystawców udział w giełdzie jest bezpłatny.
Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem nowych kontaktów i znalezieniem międzynarodowych
partnerów handlowych na europejskim rynku przemysłowym, to zapraszamy do prezentacji jako
wystawca podczas tej wiodącej imprezy targowej.
Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:
Zgłoszenie
- stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)
- stoisko narożne (dwie strony otwarte)
- stoisko czołowe (trzy strony otwarte)
- stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)

do 14.10.2018
147,- €/m2
158,- €/m2
165,- €/m2
169,- €/m2

od 15.10.2018
157,- €/m2
168,- €/m2
175,- €/m2
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.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach Intec 2019, zapraszamy na stronę
www.targi-intec.pl. W zakładce dla wystawców znajduje się oficjalny formularz zgłoszeniowy.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z naszym biurem.
Z poważaniem
Magdalena Dziemidek
Prezes Zarządu
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

