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INAUGURACJA SPOTKAŃ TARGOWYCH DLA BRANŻY PODDOSTAWCZEJ W 2019 ROKU! 

 

Warszawa, wrzesień 2018 

 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do udziału jako wystawca w wiodącym w Europie spotkaniu B2B dla przedsiębiorców                        

z branży metalowej, tworzyw sztucznych oraz przedsiębiorstw poddostawczych dla przemysłu                                

i motoryzacji. Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły i Technologie 

– Zuliefermesse będą w 2019 roku pierwszym istotnym miejscem spotkań dla całej branży. 

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.  

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. 
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• Targi poddostawców są składową duetu targowego, ich drugą częścią są Międzynarodowe 

Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji – intec.  

Istnieją dwie możliwości zaprezentowania Państwa Firmy na targach poddostawców, poprzez udział 

indywidualny lub uczestnicząc w Polskim Stoisku, ta forma prezentacji już od wielu lat i cieszy się 

bardzo dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorstw oraz jest chętnie odwiedzana przez gości 

targowych.  

 

W tym samym terminie będą miały miejsce Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii                                 

i Automatyzacji Produkcji Intec. Targi Intec należą do grona wiodących targów dla przemysłu obróbki 

metali w Europie. 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.                       

 

Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT: Business Meetings 

Targom Zuliefermesse towarzyszyć będzie giełda kooperacji CONTACT: Business Meetings, 

organizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Lipsku w ramach sieci Enterprise Europe Network. 

W jej ramach w dniu 6 lutego, odbywać się będą umówione wcześniej spotkania pomiędzy 

producentami, handlowcami i usługodawcami reprezentującymi przemysł poddostawczy, budowy 

maszyn, narzędzi i urządzeń oraz techniki produkcyjne. 

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do bezpłatnego uczestnictwa w tym wydarzeniu, które jest 

doskonałą okazją do nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów biznesowych. 

Rejestracja on-line. 

  

Więcej informacji o targach Zuliefermesse znajdą Państwo na www.poddostawcy.pl oraz w folderze 

dla wystawców. 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są on-line tutaj. 

Oferta cenowa: udział indywidualny oraz Polskie Stoisko 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z ostatniej edycji. 

 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 

 

Z wyrazami szacunku 

  

Małgorzata Chomiuk 

Manager ds. targów 
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