PaintExpo
Światowe Targi Przemysłowych Technologii Lakierniczych
Karlsruhe, 26 – 29 kwietnia 2022

Wiodąca światowa
wystawców

impreza

targowa

zaprasza

polskich

W dniach od 26 do 29 kwietnia 2022 roku w Karlsruhe odbędzie się kolejna
edycja Światowych Targów Przemysłowych Technologii Lakierniczych
PaintExpo.
Z dniem 01 grudnia 2020 r. targi PaintExpo zostały oficjalnie przejęte przez
Leipziger Messe Unternehmensgruppe. Impreza ta organizowana jest od
2006 roku w cyklu dwuletnim. W ramach ostatniej edycji targów PaintExpo
w 2018 roku swoją ofertę zaprezentowało 537 wystawców z 29 krajów, a
odwiedziło je 11 790 specjalistów z branży z 88 krajów.
Wśród wystawców przyszłorocznej edycji znajdują się m.in. liderzy
technologii wszystkich etapów procesu.
Jeśli Państwa firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów
biznesowych z rynkiem krajów niemieckojęzycznych, udział w tym
wydarzeniu będzie właściwą decyzją.

Oferta wystawiennicza targów PaintExpo obejmuje następującą
tematykę:
- instalacje i systemy do lakierowania na mokro, do powlekania
proszkowego oraz technologii coil coating
- systemy nakładania i pistolety natryskowe
- lakiery ciekłe i proszkowe
- automatyzacja i przenośniki
- instalacje sprężonego powietrza
- oczyszczanie i obróbka wstępna
- suszenie i utwardzanie
- inżynieria środowiska, dopływ powietrza i oczyszczanie powietrza
odlotowego, uzdatnianie wody,
recycling i utylizacja
- akcesoria np. materiały i systemy pokrywające, wieszaki, filtry, pompy
- technika pomiaru i kontroli, zapewnienie jakości
- usuwanie farby
- powlekanie
- opakowania
- usługi

Koszty wynajmu niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:





stoisko szeregowe
stoisko narożne
stoisko czołowe
stoisko wyspowe

197,00 euro/m²
197,00 euro/m²
197,00 euro/m²
197,00 euro/m²

Do podanych cen należy doliczyć wpis do katalogu wystawców w wysokości 300,00
euro oraz niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 euro/m2. Wszystkie ceny netto plus
należny niemiecki podatek VAT 19%.

Formularze zgłoszeniowe:

Download - Paint Expo – World’s Leading Trade Fair for Industrial
Coating Technology
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na www.paintexpo.de .
Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Petrażycka
Manager ds. targów
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5, 01-102 Warszawa
tel: (22) 414 44 72, 73, 71
info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl
Oficjalny przedstawiciel na Polskę
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