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CZY TARGI KIELCE STANĄ SIĘ KLUCZOWYM MIEJSCEM SPOTKAŃ
EUROPY WSCHODNIEJ?

 Metal Fair Kielce - Gallery 2016 

Tegoroczna edycja Targów METAL w Kielcach (Polska) odbyła się we współpracy i wsparciu Foundry-Planet, który miał zaszczyt być globalnym partnerem
medialnym tego wydarzenia. Co najważniejsze, tegoroczny METAL stał się preludium do naszej długofalowej kooperacji, co jest szczególnie istotnym faktem u
progu ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w Polsce w roku 2018– a mianowicie Światowego Kongresu Odlewnictwa, którego to wydarzenia targi
Metal będą integralną częścią. 
Również w tym kontekście, wielu uczestników targów podkreślało rolę Polski jako ważnego rynku dla zagranicznych firm i inwestorów. Mimo iż, biorąc pod
uwagę wielkość ekspozycji, polska wystawa nie zajmowała dużego obszaru, to jednak wskaźnik jakości uczestniczących w niej wystawców i zwiedzających
ugruntował pozycję targów METAL w branży.

25 procent więcej firm, 35-procentowy wzrost liczby zwiedzających,  powierzchnia wystawy o 50 procent większa niż w 2014 roku

„Przemysłowa Jesień w Targach Kielce” okazała się wydarzeniem rekordowym. Aż 451 firm z 30 krajów – wystawców, współwystawców i firm reprezentowanych
uczestniczyło w wydarzeniu. Targi odnotowały 35-procentowy wzrost liczby zwiedzających je specjalistów. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
METAL i wystawy ALUMINIUM&NONFERMET oraz RECYKLING i CONTROL-TECH zajęły łącznie ponad 9.000 metrów kwadratowych powierzchni
wystawienniczej.

Targi METAL 2016 z towarzyszącymi im wystawami utworzyły najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Europie Środkowo-Wschodniej i największa
wystawa na przestrzeni ostatnich lat. Największym zainteresowaniem cieszył się temat odlewnictwa ciśnieniowego oraz tematyka dotycząca poddostawców
komponentów dla odlewnictwa.

Oprócz polskich firm w Kielcach prezentowali się przedsiębiorcy między innymi z takich krajów jak: Austria, Białoruś, Belgia, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja,
Hiszpania, Holandia, Indie, Kanada, Korea, Lichtenstein, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA,
Wielka Brytania, Włochy. Targi odlewnicze w Kielcach okazały się w niemal 40 procentach wystawą z propozycjami firm zagranicznych. Przeważali wśród nich
przedsiębiorcy z Niemiec i Włoch.

Wśród wystawców pojawili się przedstawiciele aż 8 odlewni, firm sektora odlewnictwa ciśnieniowego, dostawcy surowców i komponentów z kraju i zagranicy
oraz przedstawiciele firm związanych z recyklingiem metali.

Punkt odniesienia dla Europy Środkowej

Uczestniczę w Targach METAL od 21. edycji. Te targi to potencjalny punkt odniesienia dla Europy Środkowej – mówił podczas uroczystego otwarcia wystawy
Maurizio Sala, Prezydent Włoskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Odlewniczych AMAFOND.
Niezwykle ważne przy organizacji targów jest wsparcie merytoryczne naszych partnerów, między innymi:  Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich,
które obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia, oraz Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, obchodzącego jubileusz 70-lecia – dziękował podczas swego
przemówienia dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - To między innymi dzięki tej pomocy kieleckie targi odlewnicze stały się znaczącą wystawą w naszej
części Europy. Wspierają nas także: Odlewnicza Izba Gospodarcza w Krakowie, Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza, branżowe wydawnictwa i
portale z kraju i zagranicy. Dziękujemy za to, bo dopiero nasze wspólne działania doskonale promują rozwój polskiej branży odlewniczej.

Podczas uroczystego otwarcia targów głos zabrali także: Adam Górny, Przewodniczący Rady Biznesu Targów METAL, prof. Józef Szczepan Suchy,
Przewodniczący Rady Naukowo–Przemysłowej Targów, a także sekretarz generalny Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego - Ping Wen i senator Krzysztof
Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski.

Czołówka firm zagranicznych

Swoją ofertę podczas targów METAL 2016 przedstawiło wiele znanych zagranicznych marek, w tym niemieckich, m.in.: RÖSLER, ALD Vacuum Technologies,
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SANDVIK, MAMMUT-WETRO, SCHMELZMETALL, KURTZ, Maass-Bau, THERMOBIEHL APPARATEBAU, InterGuss Giesereiprodukte, MK AL-Schmelze
Messtechnik, TRIBO-CHEMIE, Molten Metal Products, EIRICH, ABP INDUCTION SYSTEMS, JÖST, ERVIN GERMANY, SCHMOLZ + BICKENBACH, ZPF Gmbh,
GEIGER + Co., MORGAN, WOLLIN, FIMRO i wiele innych.

Drugą dużą grupę firm zagranicznych stanowiły marki włoskie: m.in.: AGRATI, IDRA, NUOVA PROTECME, GMS, HI-TECH engineering SRL, ITALPRESSE
INDUSTRIE, TREBI DI BIANCHI NADIA, COPROMEC, FOUNDRY ECOCER.

Nie zabrakło firm czeskich: CZ-CARBON PRODUCTS, PROMET CZECH, JAP TRADING, LAC, TECHSERVICE CZ oraz brytyjskich: EUROTEK, INDUCTOTHERM
EUROPE, czy też austriackich: RHI AG i słoweńskich - SYKOFIN, WIRE. Pojawili się przedstawiciele macedońskiego rynku odlewniczego, jak ZELEZNIK oraz
indyjskiego: SNAM ALLOYS.

Pod znakiem maszyn ciśnieniowych

Tegoroczna edycja zgromadziła w Kielcach najbardziej liczących się na rynku producentów oferujących maszyny dla odlewnictwa ciśnieniowego, np. METALS
MINERALS.  Wiele firm w swojej ofercie przedstawiło urządzenia peryferyjne, części zamienne. Jak co roku, szeroką ofertę przedstawili poddostawcy
komponentów i surowców dla odlewnictwa m.in.: ASK CHEMICALS, BARABASZ, GUSS-EX, FERRO-TERM, KDO, NORGPOL, JAK, STANCHEM, FERRUS. Firmy
oferowały środki oddzielające, smarne i pomocnicze dla odlewnictwa, urządzenia mieszająco-dozujące, środki chemiczne, rafinatory i modyfikatory do stopów
metali oraz pokrycia kokilowe, smary i płyny hydrauliczne – np. PETROFER, MotulTech – BARALDI.

W szerokiej targowej ofercie znalazły się urządzenia filtrujące do oczyszczania powietrza w odlewniach jak: HERDING czy MENEGON.  Nie zabrakło także firm
oferujących komputerowe wspomaganie procesów produkcji odlewów (między innymi: KOM-ODLEW, TMsys) i systemów kontrolno-pomiarowych ( na przykład
HERAEUS ELEKTRO-NITE, ITA, SPECTRO-POLAND).

Na targach w Kielcach sektor ciśnieniowy został osobno wyeksponowany

i pomysł okazał się trafiony, bo na przykład firmy włoskie, które są producentami maszyn, natychmiast zareagowały i pojawiły się ze swoimi przedstawicielami –
komentował sytuację podczas targów METAL prof. Józef Szczepan Suchy.

Wiedza z pierwszej ręki

Spotkania branży odlewniczej w Kielcach to od lat promocja innowacyjnych technologii, możliwość spotkania wielu specjalistów z Polski i zagranicy. W tym roku
targi METAL i towarzyszące im wystawy, gościły delegacje z Chin, Iraku, Ukrainy i Białorusi, co stworzyło dodatkową możliwość poszerzenia kontaktów z
potencjalnymi kontrahentami. Podczas targów miały miejsce grupowe wystąpienia firm białoruskich pod auspicjami Białoruskiego Stowarzyszenia
Odlewników i Metalurgów oraz firm chińskich pod auspicjami Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego.

Udział w kieleckich targach odlewniczych stał się przez lata gwarancją dostępu do wiedzy wprost od specjalistów. Od wielu lat wystawie METAL towarzyszy
Konferencja „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali” – w tym roku odbyła się ona już po raz 57.

W Kielcach, podczas pierwszego targowego dnia, miało miejsce  „Spotkanie Prezesów i Dyrektorów Odlewni”. Dyskutowano między innym na temat
najnowszych dokumentów ministerialnych, przekazanych do konsultacji branży odlewniczej. Prowadzącym spotkanie był Tadeusz Franaszek, prezes STOP.
Jednym z przedstawianych dokumentów była Strategia Na Rzecz Rozwoju, premiera Morawieckiego, kolejnym był przekazany do konsultacji z branżą, projekt
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Spośród merytorycznych wydarzeń targów METAL wymienić należy m.in.: seminaria techniczno-szkoleniowe na temat nowości odlewnictwa, w tym odlewnictwa
ciśnieniowego. Aż 10 firm z Polski 

i zagranicy zaprezentowało swoje osiągnięcia w zakresie mikrooprysków czy obniżania zużycia energii w procesach odlewniczych oraz innych bieżących
branżowych zagadnień.

W opinii wystawców

Targi METAL to Mekka, jeśli chodzi o tego typu imprezę odlewniczą oraz miejsce, gdzie możemy się spotkać ze wszystkimi firmami branży. Mam nadzieję, że
kolejne edycja będzie cieszyć się tak dużą popularnością, jak ta – mówił tuż po zakończeniu targów Wojciech Plaza, prezes firmy Kratos Polska
Pobyt na targach był dla nas bardzo owocny, zdobyliśmy dużo nowych kontaktów, więc dobrze oceniamy tegoroczną edycję. Musimy i chcemy uczestniczyć, w
tego typu wydarzeniach – mówiła Danuta Skrzynecka, prezes Metale.pl
 To bardzo udana impreza, dosyć dobra frekwencja. Staramy się  zachęcać naszych klientów i nowe firmy, aby wystawiali się podczas targów METAL –
komentował Krzysztof Sumara, prezes Pertrofer Polska.

Wstęp do ważnej edycji 2018

Tegoroczne, udane targi METAL były krokiem do innego ważnego wydarzenia branży odlewniczej. Już za dwa lata Światowy Kongres Odlewniczy w Krakowie
zgromadzi uznanych profesjonalistów, a Targi METAL 2018 w Kielcach będą jego integralną częścią.
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