
 

 

 

 

Zuliefermesse 
15. Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły i Technologie 
Lipsk, 05 – 08 lutego 2019 

 

Warszawa, październik 2017 
 
 

Szanowni Państwo! 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału jako wystawca w piętnastej edycji Międzynarodowych Targów 
Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły i Technologie – Zuliefermesse. Targi te są  
wiodącym w Europie spotkaniem B2B dla przedsiębiorców z branży metalowej, tworzyw sztucznych 
oraz przedsiębiorstw poddostawczych dla przemysłu i motoryzacji. Wystawcami targów są m.in. 
producenci części, komponentów i modułów m.in. dla motoryzacji, sektora budowy maszyn, urządzeń i 
narzędzi, elektroniki, elektrotechniki, medycyny, przemysłu optycznego, lotniczego i tworzyw sztucznych 
oraz maszyn rolniczych, pojazdów szynowych i instalacji energetycznych.   

Reprezentowane branże: 

 budowa maszyn, urządzeń i narzędzi 
 przemysł motoryzacyjny i maszynowy 
 elektronika i elektrotechnika 
 przemysł tworzyw sztucznych 
 przemysł medyczny, optyczny i inne 

 

Obszary wystawiennicze targów: 

 części i elementy z m.in. metalu, tworzywa sztucznego, 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 

 

Odwiedzający: 

99% odwiedzających stanowią specjaliści z branży, w tym przedstawiciele producentów finalnych, 
dostawców systemowych i ich dostawców z Niemiec i Europy. 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
Atelier Residence 
ul. Bagno 2, lok. 112 · 00-112 Warszawa 
Telefon/fax: (22) 414 44 71, 72, 73 
mobil: 660 705 720 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 



Targi poddostawców są składową duetu targowego, ich drugą częścią są Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji – Intec. Ostatnia edycja tych obu imprez, która 
odbyła się w marcu 2017, zakończyła się ogromnym sukcesem, swoje usługi i produkty pokazało ponad 
1 380 wystawców z 30 krajów, zaś wśród odwiedzających znalazło się ponad 24 200 specjalistów z 35 
krajów. 
 
Już teraz zapraszamy do udziału w 15. edycji targów Zuliefermesse! Koszty udziału kształtują się 
następująco: 

 
Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
 

            Zgłoszenie         do 14.10.2018       od 15.10.2018 
- stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)     147,- €/m2          157,- €/m2 
- stoisko narożne (dwie strony otwarte)       158,- €/m2          168,- €/m2 
- stoisko czołowe (trzy strony otwarte)       165,- €/m2          175,- €/m2 
- stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)     169,- €/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 Zuliefermesse 2019, zapraszamy na 
stronę www.poddostawcy.pl. W zakładce dla wystawców znajduje się oficjalny formularz zgłoszeniowy.  

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem. 

 
 
Z poważaniem 
 
 
Magdalena Dziemidek  
Prezes Zarządu 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
 

 

 


