
stom-LASER 
Veletrh průmyslových laserů a laserových technologií 
9. – 11. 03. 2016, Kielce – Polsko 

 
Poprvé se na výstavišti Targi Kielce bude konat výstava věnovaná laserům a uplatněn laserových technologií 
v průmyslu. Veletrh stom-LASER se bude konat spolu s dalšími akcemi, které mají v oboru již řadu let pevnou pozici: 
Veletrh obrábění kovů, obráběcích strojů a nástrojů stom-TOOL, Veletrh obrábění plechu stom-BLECH a Svářečství – 
v rámci Salónu technologií obrábění kovů – STOM. 
Tyto akce se budou konat ve dnech 9.–11. 03. 2016. Během výstavy bude představena nejnovější nabídka v oboru a 
také inovační technologie a technika. Veletrh stom-LASER je odpověď na rostoucí počet vystavovatelů spojených 
s tímto průmyslovým odvětvím přítomném na letošním ročníků veletrhu STOM. Již nyní lze konstatovat, že veletrh 
stom-LASER je trefa do černého, soudě podle zájmu firem – v současné fázi příprav – o další ročník tohoto veletrhu. 
 
Během veletrhu STOM 2016 podniky deklarují předvádění laserů ve výrobních systémech a také stroje a přístroje 
spojené s laserovým obráběním kovů. Návštěvníci se budou moci během veletrhu seznámit s technikou používanou 
v automatizaci a mechanizaci výrobních procesů a také technikou používanou k regeneraci dílů strojů a nástrojů. 
Nabídku doplňuje prezentace nejnovějších technologií v oblasti laserového sváření, hybridního sváření, laserového 
kalení, laserových depozic a 3D řezání laserem. 
 
Na návštěvníky veletrhu budou čekat mj. firmy poskytující služby v oblasti výběru technologií, integrace laserů do 
průmyslových systémů a systémů laserové optiky. 
 
V oborové oblasti veletrhu najdeme také mechanismy a přístroje věnované laserovým instalacím, zabezpečení 
instalací, softwaru, rapid prototypingu a přípravě ploch. 
 
Zveme všechny zájemce k účasti na akci od 9.- 11. 03. 2016. 
 
Oblasti veletrhu: 
1. Lasery ve výrobních systémech 
2. Laserové obrábění kovů 
3. Automatizace a mechanizace výrobních procesů 
4. Výroba a regenerace dílů strojů a nástrojů 
5. Uplatnění moderních technologií: 
5.1. laserové sváření 
5.2. hybridní sváření 
5.3. laserové kalení 
5.4. laserové depozice 
5.5. 3D řezání laserem 
6. Služby: 
6.1. výběr technologií 
6.2. integrace laserů do průmyslových systémů 
6.3. systémy laserové optiky 

7. Laserové zdroje 
8. Laserové instalace 
9. Zabezpečení instalací 
10. Programové vybavení 
11. Rapid prototyping 
12. Příprava ploch 
13. Systémy značkování a značení / laserové 
značkovače 
14. Přístroje na laserové popisování 
15. Technika laserových měření 
16. Technické plyny 
17. Certifikace 
18. Odborné publikace 

 
Cena za výstavní plochu: 
Typ W plocha v pavilónu bez zástavby: cena 235 PLN* / 1 m

2
 

* zvýhodněná cena 185 PLN / 1 m
2
) do 30. 09. 2015 

* zvýhodněná cena 195 PLN / 1 m
2
) do 15. 12. 2015 

* zvýhodněná cena 205 PLN / 1 m
2
) do 07. 01. 2016 

 
Nezapomeňte – čím pozdější přihláška, tím menší možnosti výběru místa 

 
Standardní zástavba 69 PLN / 1 m

2
 

zahrnuje: vnější stěny stánku, 1 lampu 75 W / 4 m
2
, elektrickou zásuvku 230 V – nenormovaná spotřeba, věšák, 

odpadkový koš, panel s názvem firmy do 20 znaků (2 m × 0,3 m) a podlahovou krytinu na celou objednanou plochu. 
Samozřejmě je možné objednat samotnou plochu a zadat nestandardní zástavbu jiné firmě. 
 
V případě zájmu navštivte web www.stom.targikielce.pl  

 
S pozdravem, 
Piotr Odziemek, tel. +48 41 365 13 34, odziemek.piotr@targikielce.pl 

Piotr Pawelec Manažer Projektu 
tel. +48 41 365 12 20, +48 606 447 384, fax +48 41 365 13 12, pawelec.piotr@targikielce.pl 

http://www.stom.targikielce.pl/
mailto:odziemek.piotr@targikielce.pl
mailto:pawelec.piotr@targikielce.pl


kalkulace na veletrh  
stom-TOOL, stom-BLECH, stom-LASER, Spawalnictwo, WirtoProcesy 2015 

PŘÍKLADU STÁNKU 9 m
2
 (3 x 3 rohový) 

 

 
Ve snaze usnadnit orientaci v naší PŘIHLÁŠCE připojuji příklad kalkulace stánku. 
 
Cena účasti na veletrhu se skládá z několika složek – nejpodstatnější jsou tyto: 
 
1. registrační poplatek – 450 PLN – zahrnuje: 

- bezplatné vstupní karty v libovolném množství 
- 1 parkovací kartu 
- zápis do veletržního katalogu, do seznamu podle abecedy, oboru a země 
(stejný katalog se zpracovává v elektronické verzi a vystavuje se na webu veletrhu) 
- dvě pozvánky na banket 
- bezdrátový přístup na Internet, WiFi na stánku 
 
2. plocha např. 9 m

2
 x 195* PLN  = 1.755 PLN + 15 % rohový = 2.018,25 PLN 

* zvýhodněná cena 185 PLN/1 m ² při přihlášení do 30. 09. 2014 
* zvýhodněná cena 195 PLN/1 m ² při přihlášení do 24. 12. 2014 
* zvýhodněná cena 105 PLN/1 m ² při přihlášení do 30. 01. 2015 
 
3. zřízení stánku 9 × 69 PLN = 621 PLN 

zřízení stánku zahrnuje: zadní stěna a boční stěny stánku, podlahová krytina na celou plochu, osvětlení stánku min. 
dvě lampy (pravidlo 1 lampa na 4 m

2
 stánku – při necelých 4 m

2
 se počítá „in plus“ pro vystavovatele, elektřina 230 V 

– spotřeba nenormovaná, věšák, odpadkový koš, panel s názvem firmy do 20 znaků – další placené 4 PLN / 1 znak, 
projekt stánku; 
 
4. vybavení stánku – (příklady uvádím níže) – úplný seznam položek se nachází na straně 3 PŘIHLÁŠKY – viz: 

http://www.targikielce.pl 
 

např.: zázemí 1 m
2
, tj. stěna 60 PLN 

+ shrnovací dveře 140 PLN 

informační pult L1 140 PLN 

stolek 60 PLN 

židle čalouněné 3 x 35 = 105 PLN 

stojan na prospekty 70 PLN 

 
Celkem: 450 + 2.018,25* + 621 + 575 = 3.664,25 PLN + 0% DPH = ca. 900 Euro 

 
UPOZORNĚNÍ!!! 
DPH pro zahraniční firmy činí 0 % 
 

 
 
Stánek podle projektu Veletrhů Kielce s možností modifikace. 

http://www.targikielce.pl/

