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VELETRHY KIELCE, opět organizují veletrhy věnované technologiím obrábění kovů, obráběcích strojů a zařízení. 

V rámci těchto veletrhů budou představeny nejnovější technologická řešení, stroje, zařízení a materiály používané k 
obrábění kovů. Součástí Veletrhů bude FORUM věnované aktuální situaci na trhu obráběcích strojů a zařízení. 

Veletržní infrastruktura: k dispozici Vám dáváme moderní klimatizované veletržní pavilony s vysokojakostní 
technickou podlahou vhodnou pro postavení těžkých strojů a zařízení všech typů. Možnost prezentovat pracovní chod 

stroje zajišťuje vybavení stánku přípojkou elektroenergie o velkém výkonu, stlačeného vzduchu a vody. Dále k dispozici 
vystavovatelům jsou: konferenční sály s technickým vybavením a také kavárny a restaurace v areálu veletrhu. 
Zajišťujeme přístup k Internetu (internetová kavárna). 
V rámci veletrhu nabízíme firmám možnost uskutečnění projevů, ukázek a prezentací firem. Pomaháme při realizaci 
výpravy a objednání cateringu pro tento typ setkání. 

Prestiž a význam výstavy: 
V roce 2015 se na výstavní ploše 6.320 m2 prezentovalo 545 vystavovatelů ze 26 zemí. Kromě polských firem se 

veletrhu zúčastnily také firmy z Německa, Česka, Finska, Japonska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Thajska, Nizozemí, 
Švédska, Izraele, Španělska, Velké Británie a USA. Veletrh navštívilo celkem přes 6.300 návštěvníků. 

Pro vystavovatele vždy připravujeme slavnostní galu, tj. slavnost předání veletržních medailí a vyznamenání za 
nejlepší výrobky prezentované na veletrhu, spojenou s banketem. Gala se vždy koná ve druhém veletržním dni. 

Záruka úspěchu: 
Kielecký veletrh je členem UFI – Mezinárodní asociace veletržního průmyslu sdružující nejvýznamnější a prestižní 

veletržní akce na světě. Členství v UFI potvrzuje mezinárodní postavení veletrhu, svědčí také o vysokém organizačním 
standardu, dobré propagaci veletrhu a zaručuje přítomnost vystavovatelů a návštěvníků z celého světa. 
Základním prvkem pro vypracování značky našich veletrhů je spokojenost našich zákazníků, kteří poukazují na vysokou 
úroveň námi poskytovaných služeb a co je nejdůležitější – na mírné ceny. 
Myslíte na budoucnost Vaší firmy ? Musíte zde být ! 
 
Oborový rozsah veletrhu: 

1. Stroje, zařízení a technologie k třískovému obrábění  
2. Stroje, zařízení a technologie k plastickému obrábění  
3. Stroje, zařízení a technologie k obrábění kovů  
4. Stroje, zařízení a technologie k termickému obrábění  
5. Obráběcí stroje CNC  
6. Přídavné technologie k obráběcím strojům  

7. Roboti, automaty, technologické linky  

8. Laserové řezačky, vysekávací zařízení, ohraňovací lis, 
gilotinové nůžky  
9. Svařování, laserové svařování  
10. Brusné stroje, zařízení a materiály  
11. Přípravky k obrábění kovů: dodatečná vaziva, 
komponenty, chladící materiály, atd.   

12. Zařízení  

13. Služby, servis, opravy a modernizace, používané 
stroje   
14. Zařízení ke kontrole a měření: řízení, regulace, 
měřící technika a zkoumání materiálů 
15. Kontrola kvality   
16. Software CAD/CAM, počítačová podpora 

projektování a řízení procesů opracování kovů  

17. Vybavení továren a skladů, značkující zařízení  
18. Ochrana prostředí, recyklace   
19. Bezpečnost a hygiena práce, zařízení a ochranné 
pomůcky   
20. Školení, certifikace   
21. Instituce, Instituty, společnosti, výzkum a rozvoj, 

odborná vydavatelství  
 
Cena za výstavní plochu: 
Typ W plocha v pavilonu bez zástavby: cena 235 PLN* / 1 m2  
* zvýhodněná cena 185 PLN / 1 m2 akční ceny do 30. 09. 2015 
* zvýhodněná cena 195 PLN / 1 m2 akční ceny do 15. 12. 2015 
* zvýhodněná cena 205 PLN / 1 m2 akční ceny do   7. 01. 2016 

 

Standardní zástavba 69 PLN / 1 m2 
zahrnuje: vnější stěny stánku, 1 osvětlení 75 W / 4 m2, elektrická zásuvka 230 V – neomezená spotřeba, věšák, koš na 
smetí, tabule s názvem firmy do 20 znaků (2m x 0,3 m) a podlahová krytina na celou objednanou plochu. 
Samozřejmě můžete objednat pouze výstavní plochu a nadstandardní zástavbu si objednat u jiné firmy. 
V případě zájmu zašlete stránky formuláře přihlášky: pro rezervaci postačí 1. strana. 
 

Uzávěrka přihlášek: 1. 03. 2016 
  
média patronát: 
- MM Magazyn Przemysłowy 
- www.4metal.pl 
 

Informace a přihlášky:  
Targi Kielce Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce,  
Piotr Pawelec - Komisař veletrhu, tel. (+48 41) 365 12 20  

www.stom.targikielce.pl 
 

http://www.4metal.pl/
http://www.metal.targikielce.pl/

