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ODLEWNICTWO
CIŚNIENIOWE
- WIODĄCA BRANŻA

Podczas wystawy swoją ofertę prezentują
m.in. firmy włoskie - AGRATI, IDRA, NUOVA
PROTECME, GMS, HI-TECH engineering
SRL, ITALPRESSE INDUSTRIE, TREBI DI
BIANCHI NADIA,COPROMEC, FOUNDRY
ECOCER.
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KOMPONENTY

Targi METAL skupiają w jednym miejscu

nie tylko odlewnie, ale także przedsiębiorstwa oferujące materiały, surowce oraz

komponenty dla odlewnictwa. Co roku są
one licznie reprezentowane, nie tylko przez
polskie firmy.
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TARGI SOLIDNE JAK METAL
Sukces jest wynikiem właściwej de-

le promują rozwój polskiego odlew-

cyzji – mawiał starożytny dramaturg

nictwa. Warto wspomnieć, że podczas

Eurypides. Z perspektywy minionej

targów METAL 2016 gościliśmy dele-

21. edycji targów METAL decyzja

gacje z Chin, Iraku, Ukrainy i Białorusi,

o dwuletnim cyklu wydarzenia, któ-

co stworzyło branży dodatkową moż-

rą organizator podjął wspólnie z wy-

liwość poszerzenia kontaktów, a Targi

stawcami, okazała się właściwa. Targi

Kielce stają się miejscem, gdzie tworzy

METAL 2016 komentowano w branży

się pomost pomiędzy Wschodem i Za-

jako największe i najważniejsze wyda-

chodem.

rzenie sektora odlewniczego w Europie

Targi Kielce wraz z wystawą METAL

Środkowo–Wschodniej. Wystawa od-

już przygotowują się do kolejnego waż-

notowała 35-procentowy wzrost ilości

nego wydarzenia branży odlewniczej -

firm i zwiedzających w stosunku do po-

Światowego Kongresu Odlewniczego

przedniej edycji z 2014 roku. Wystawę

w Krakowie, który odbędzie się jesienią

zwiedziło wielu szefów firm krajowych

2018 roku. Ostatnio Polska była jego

i zagranicznych, inżynierów produkcji,

gospodarzem 25 lat temu.

dyrektorów marketingu wiodących firm
europejskiego rynku odlewniczego.
- Tak kompleksowa prezentacja pol-

Prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń
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Tym

razem

targi

odlewnicze

METAL będą ważną, integralną częścią

Kongresu

–

twierdzi

prezes

skiej branży odlewniczej nie byłaby

Andrzej Mochoń. - Międzynarodo-

możliwa bez pomocy naszych wystaw-

wi specjaliści, światowe sławy obec-

ców, ale również wsparcia merytorycz-

ni w Krakowie odwiedzą kielecką wy-

nego, które zapewnili nam partnerzy,

stawę, która odbędzie się w tym

między innymi Stowarzyszenie Tech-

samym czasie. Za tę możliwość dzię-

niczne Odlewników Polskich oraz In-

kuje organizatorom Kongresu w Pol-

stytut Odlewnictwa w Krakowie – mówi

sce: STOP-owi na czele z Prezesem

dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu

Tadeuszem Franaszkiem i panu pro-

Targów Kielce. - Wspierali nas także:

fesorowi

Józefowi

Odlewnicza Izba Gospodarcza w Kra-

Suchemu,

Przewodniczącemu

kowie, Politechnika Śląska i Akade-

mitetu

mia Górniczo-Hutnicza, branżowe wy-

Już

dawnictwa i portale z kraju i zagranicy.

na

Wszystkim bardzo dziękuję, bo dopie-

METAL 2018.

ro nasze wspólne działania doskona-

Szczepanowi

Organizacyjnego
teraz

tę

zapraszam

wyjątkową

73
do

edycję

KoWFC.
Kielc,

targów

TARGI METAL 2016 NAJWIĘKSZE OD LAT!
METAL 2016 - powierzchnia wystawy o 50 procent większa niż przy poprzedniej edycji kieleckich targów
odlewniczych. 25 procent więcej firm branży odlewniczej, 35-procentowy wzrost liczby zwiedzających.
Oto optymistyczny bilans XXI edycji.
Ostatnia edycja cyklu imprez przemy-

im wystawami utworzyły najważniejsze

Niemcy, Norwegia, Węgry, Słowenia,

słowych organizowanych pod wspólnym

wydarzenie branży odlewniczej w Euro-

Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja,

hasłem „Przemysłowa Jesień w Targach

pie Środkowo-Wschodniej i największą

Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy.

Kielce” okazała się wydarzeniem rekor-

wystawę na przestrzeni ostatnich lat.

Targi odlewnicze w Kielcach okazały się

dowym. Uczestniczyło w nim aż 271

Największym zainteresowaniem cieszył

w niemal 40 procentach wystawą z pro-

firm z 27 krajów – wystawców, współ-

się temat odlewnictwa ciśnieniowego

pozycjami firm zagranicznych. Przewa-

wystawców i firm reprezentowanych.

oraz tematyka dotycząca poddostaw-

żali wśród nich przedsiębiorcy z Niemiec

Międzynarodowe Targi Technologii dla

ców komponentów dla odlewnictwa.

i Włoch.

Odlewnictwa METAL i wystawy ALUM-

Oprócz polskich firm w Kielcach pre-

Wśród wystawców pojawili się przed-

INIUM & NonFerMet oraz RECYKLING

zentowali się przedsiębiorcy między in-

stawiciele 8 odlewni, firmy sektora od-

i CONTROL-TECH zajęły łącznie po-

nymi z takich krajów jak: Austria, Bia-

lewnictwa

nad 9.000 metrów kwadratowych po-

łoruś, Belgia, Chiny, Czechy, Finlandia,

surowców i komponentów z kraju i za-

wierzchni wystawienniczej.

Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Ka-

granicy oraz przedstawiciele firm zwią-

nada, Korea, Lichtenstein, Macedonia,

zanych z recyklingiem metali.

Targi METAL 2016 z towarzyszącymi

271
wystawców
i współwystawców

2871
zwiedzających

9000 m2
powierzchni
wystawienniczej

ciśnieniowego,

27
krajów uczestniczących
w wydarzeniu

dostawcy

154
wystawców
z zagranicy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI: 25-27.09.2018
Targi METAL 2018 stanowią integralną część 73. Światowego Kongresu Odlewniczego w Krakowie, odbywającego
się w dn. 23-27.09.2018r. W dniu 26.09.2018 uczestnicy
Kongresu wezmą udział w sesji wyjazdowej organizowanej
w Targach Kielce.
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TARGI KIELCE - POMOST
POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM
Wielkie zainteresowanie zagranicznych rynków targami METAL i polską branżą odlewniczą zaowocowało nie tylko 40-procentowym udziałem w wystawie przedsiębiorców spoza Polski. Wydarzenie odwiedziły
delegacje zagraniczne i osobistości świata odlewniczego.
Uroczystą galę otwarcia XXI edycji targów METAL oraz pozostałych wystaw Przemysłowej Jesieni w Targach Kielce
swym udziałem uświetnili między innymi Maurizio Sala, Prezydent Włoskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Odlewniczych AMAFOND, który mówił między innymi o imponującym rozwoju polskich targów w Kielcach i ich wpływie na
Europę Środkową. – Te targi to obecnie potencjalny punkt
odniesienia dla branży Europy Środkowej – powiedział podczas gali otwarcia.
Ping Wen, Sekretarz Generalny Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego podczas otwarcia targów stwierdził, że już
od 4 lat chińskie firmy są wystawcami targów METAL i dzięki temu podczas wystawy zwiedzający mogą zapoznać się
Ping Wen - Sekretarz Generalny Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego

z ich różnorodną ofertą. Wraz z Sekretarzem Generalnym targi odwiedziła kilkunastoosobowa delegacja szefów największych chińskich firm, która nie tylko obejrzała ekspozycję
i spotkała się z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów
Kielce, ale zawarła kolejne kontrakty handlowe. Przedstawiciele odlewniczego rynku chińskiego przyjeżdżają do Kielc,
ale również Targi Kielce odwiedziły Chiny. W czerwcu 2017
roku na targach Metal & Metallurgy China w Szanghaju Targi
Kielce razem ze Stowarzyszeniem STOP, na wspólnym stoisku, promowały targi METAL 2018 oraz 73. Światowy Kongres Odlewniczy w Krakowie.
Targi METAL odwiedzili również liczni delegaci z Rosji,
Ukrainy i Białorusi zainteresowani polskim i zachodnioeuropejskim przemysłem odlewniczym oraz ofertami wystawców. Jedną z delegacji zagranicznych, składającą się z szefów firm handlowych, była delegacja z Iraku, która zwiedzała

Delegacja firm irackich branży metalurgiczno - odlewniczej

targi i prowadziła rozmowy z przedsiębiorcami.

Delegacja z Chin jest od 4. edycji z roku na rok coraz liczniejsza, a ich oferta, szczególnie w sektorze odlewnictwa ciśnieniowego, jest bardzo konkurencyjna
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CZOŁÓWKA FIRM ZAGRANICZNYCH
BRANŻY ODLEWNICZEJ
Od lat niemieckie firmy przemysłu odlewniczego chętnie odwiedzają targi
METAL, wybierając Kielce na miejsce
prezentacji swych osiągnięć. Także podczas ostatniej edycji targów METAL można było oglądać ekspozycje wielu znanych niemieckich marek.
W Kielcach zaprezentowały się takie cenione w branży firmy jak m. in.: RÖSLER,
ALD Vacuum Technologies, 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 wielu
innych niemieckich producentów branży
odlewniczej.
ASK Chemicals jest dostawcą wysokiej jakości usług i produktów dla odlewnictwa

Drugą dużą grupę firm zagranicz-

SERVICE CZ oraz brytyjskich: EURO-

czy Białorusi łatwiej i taniej przyjechać

nych stanowiły w Kielcach marki

TEK, INDUCTOTHERM EUROPE, czy

jest do Kielc - do Polski – pierwsze-

włoskie, m.in.: AGRATI, IDRA, NU-

też austriackich: RHI AG i słoweńskich

go kraju na Wschodzie Unii Europej-

OVA

HI-TECH

- SYKOFIN, WIRE. Pojawili się przed-

skiej. Z drugiej strony firmy zachodnie

Engineering - ITALPRESSE INDU-

stawiciele macedońskiego rynku od-

chętnie się tu pojawiają, bowiem ofe-

STRIE, TREBI DI BIANCHI NADIA,

lewniczego, jak ZELEZNIK oraz indyj-

rowane przez Targi Kielce standardy

COPROMEC, FOUNDRY ECOCER.

skiego: SNAM ALLOYS czy firma DISA

w niczym nie ustępują tym oferowa-

z Danii. Targi Kielce to miejsce, gdzie

nym przez organizatorów z zachodniej

PROMET

tworzy się pomost między Wschodem

Europy, natomiast ceny są na umiar-

CZECH, JAP TRADING, LAC, TECH-

i Zachodem – firmom z Rosji, Ukrainy

kowanym poziomie.

PROTECME,

GMS,

Nie zabrakło firm czeskich: CZ-CARBON

PRODUCTS,

MAURIZIO SALA
PREZYDENT WŁOSKIEGO
STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW
MASZYN ODLEWNICZYCH AMAFOND
Uczestniczę w Targach METAL od 21. edycji. Te targi to potencjalny punkt odniesienia dla Europy Środkowej – mówił na otwarciu wystawy Maurizio Sala.

Maurizio Sala na otwarciu
Targów METAL 2016
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JAK POLSKI RYNEK ODLEWNICZY
OCENIAJĄ NIEMCY?
Polski rynek odlewniczy odgrywa istotną rolę w strategiach wielu niemieckich firm, które uważają go za stabilny i odporny na kryzysy. Nasz krajowy rynek przekonuje Niemców jakością oferowanych produktów. Również produkty importowane z Niemiec cieszą się wysokim popytem w wielu
kluczowych branżach polskiej gospodarki.
Polski przemysł odlewniczy cieszy
się renomą na całym świecie, ponieważ
jest uważany za wyjątkowo stabilny i
odporny na recesję. Kryzys z lat 2008 i
2009 przeszedł obok tej branży nie pozostawiając niemal żadnego widocznego śladu. Trwający od lat pozytywny rozwój rynku w Polsce jest kolejnym
ważnym sygnałem dla firm, aby zdecydować się na zwiększenie swej obecności na polskim rynku. W końcu polski
rynek odlewniczy zawdzięcza swój pozytywny wizerunek świetnej pozycji w
rankingu zarówno w UE, jak i globalnie.

NIEMIECKI
IMPORT

SCHMOLZ + BICKENBACH na targach METAL

Niemcy są najważniejszym i największym

partnerem

handlowym

Polski w obszarze wyrobów odlewniczych i surowców naturalnych, za-

wyroby ze stopów aluminiowych, pro-

Nasze prognozy dotyczące polskiego

duktów z żeliwa szarego do budowy

rynku są bardzo pozytywne. Cieszymy

kanalizacji.

się, że z całym naszym zespołem i na-

Potwierdza to Jörg Brotzki, wice-

równo w zakresie polskiego eksportu,

prezes firmy

ASK Chemicals Euro-

jak i importu. Według danych Eurosta-

pe z siedzibą w Hilden (Nadrenia Pół-

tu w ostatnich latach prawie połowa

nocna-Westfalia), która jest dostawcą

polskiego importu pochodziła od firm

środków chemicznych dla branży od-

niemieckich. Według polskiego Głów-

lewniczej.

nego Urzędu Statystycznego niemiec-

- Ponieważ w Polsce wykonuje się

kie firmy co roku dostarczają na polski

rocznie 1 mln ton odlewów, należy ona

rynek maszyny odlewnicze o wartości

do grupy 6 najważniejszych narodów

około 50 mln euro.

odlewniczych w Europie i stanowi dla

Ponad 60% importu niemieckich

nas bardzo ważny rynek. Obserwu-

produktów odlewniczych w Polsce to

jemy w Polscy stały rozwój segmen-

produkty wykorzystywane w przemy-

tu aluminiowego, który związany jest

śle motoryzacyjnym, za nimi plasują

z rosnącym znaczeniem przemysłu

się produkty dla branży budowniczej

motoryzacyjnego u naszego sąsiada -

i inżynierii maszyn (około 10%). Sta-

mówi. - W ostatnich latach udało nam

ły popyt zaobserwować można przede

się mocniej ugruntować naszą pozy-

wszystkim w zakresie wyrobów z alu-

cję rynkową w Polsce w obszarze se-

minium jak np. felgi aluminiowe i inne

ryjnych
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odlewów

motoryzacyjnych.

szymi produktami możemy podtrzymywać ten trend.

Niemiecki koncern Heraeus zajmuje się technologią
metali szlachetnych

Maszyna na stoisku firmy RÖSLER

WAŻNY FILAR PRZEMYSŁU ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
chroniące środowisko są niezbędne.

Popyt na niemieckie produkty w Pol-

le niemieckich firm ma swoje oddziały na

sce pozostaje wciąż na wysokim pozio-

polskim rynku lub przynajmniej są na nim

Jako typowe średniej wielkości przed-

mie. Tymczasem również polskie wyroby

reprezentowane przez placówki handlo-

siębiorstwo Sensor Control GmbH nie po-

uznawane są na całym świecie za produk-

we.

siada własnego oddziału w Polsce.

ty wysokiej jakości i konkurencyjne. Polski

- Jesteśmy zadowoleni z naszego po-

przemysł odlewniczy zawdzięcza swoją

nad 15-letniego aktywnego udziału w pol-

średnictwem

świetną pozycję między innymi dotacjom

skim rynku odlewniczym w obszarze tech-

handlowego Metimpex Sp. Z o.o. w Kra-

z UE w ostatnich latach. Dopiero utworze-

niki pomiarowej z użyciem systemów

kowie. Zazwyczaj przedstawicielstwo ini-

nie nowych przedsiębiorstw oraz przepro-

kontroli wilgotności i automatycznych sys-

cjuje kontakt z naszym polskim klientem,

wadzone modernizacje w tym sektorze,

temów kontroli piasku do wstępnej obrób-

ale później wielokrotnie wysyłamy do Pol-

sfinansowane z otrzymanych funduszy,

ki piasku gliniastego – mówi Lothar Knab,

ski w ciągu roku naszą obsługę technicz-

pozwoliły polskiej produkcji w wielu miej-

prezes spółki Sensor Control Gesellscha-

ną, co w znaczący sposób przyczynia się

scach wznieść się na zachodni poziom.

ft für Sensorik und Automation mbH z Ne-

do zacieśniania naszych kontaktów – do-

Niemieckie firmy dostrzegły również wzra-

uwied. - Polski rynek jest dla nas intere-

daje.

stającą konkurencyjność polskiego rynku.

sujący nie tylko ze względu na bliskość

Podobnie jak w Polsce, niemiecki prze-

naszego sąsiada, ale również w związku

i Sensor Control GmbH znają polski rynek

mysł odlewniczy jest przemysłem śred-

z rosnącym zrozumieniem innowacyjnych

od wielu lat. Jako wystawcy na targach

niej wielkości opartym na poddostaw-

i nowoczesnych procesów w przemyśle

METAL, obie firmy demonstrują nie tylko

cach, który czerpie zyski z utrzymującego

odlewniczym. W coraz większej liczbie

znaczenie, ale także prawidłowe funkcjo-

się w ostatnich latach spadku produkcji u

miejsc zrozumiałe staje się, że inwestowa-

nowanie współpracy transgranicznej mię-

producentów wyrobów końcowych. Wie-

nie w przyszłość, ulepszenia, rozwiązania

dzy Polską a Niemcami.

Na targach METAL firma Metimpex obchodziła jubileusz 25-lecia

- Dystrybuujemy nasze produkty za po-

Zarówno

naszego

ASK

przedstawiciela

Chemicals

GmbH

Maszyny na stoisku firmy LTT Transfer Technologii
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MAREK
CZYŻEWSKI
IDRA

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE
- WIODĄCA BRANŻA

„Idra, producent maszyn odlewniczych, jest
wystawcą na targach
METAL od

ponad 10

lat. Jest to wystarczająco długa perspektywa czasowa, żeby móc
ocenić

organizatorów.

Targi METAL 2016 były
przygotowane
starannie.

bardzo

Organizator

zapewnił pomoc w zabudowie i wyposażeniu
stoiska. Ciekawie dobrany był program semina-

Włoska firma AGRATI na swoim stoisku eksponowała maszynę do odlewnictwa ciśnieniowego

riów i imprez towarzyszących. Należy również

Wystawa targów METAL w znacznej części

m.in. firmy włoskie - AGRATI, IDRA, NUOVA

podkreślić udział me-

należy do sektora odlewnictwa ciśnieniowego.

PROTECME, GMS, HI-TECH engineering SRL,

diów w tym wydarze-

Przed

czy

ITALPRESSE INDUSTRIE, TREBI DI BIANCHI

niu. Oceniamy bardzo

Szwajcarii otwiera możliwości współpracy

NADIA, COPROMEC, FOUNDRY ECOCER. Już

dobrze pracę organiza-

z nowymi klientami, daje też szansę na

dwa razy na kieleckich targach swoje stoisko

tora targów, jednocze-

nowe rynki zbytu.

miała firma YIZUMI.

śnie chcemy podkreślić,

jakości imponują odlewnie, uzupełnieniem

W ramach ekspozycji METAL firma Metals

że dwuletni cykl Targów

jest mocna reprezentacja firm oferujących

Minerals Sp. z o.o. przedstawiła ofertę swoich

METAL jest właściwy dla

maszyny dla odlewnictwa ciśnieniowego.

partnerów – firm Elkem, Rio Tinto, Doerentrup

naszej branży”.

Podczas wystawy swoją ofertę prezentują

firmami

z

Niemiec,

Włoch

Produktami wysokiej

Feuerfest Produkte, Speform w zakresie materiałów, ale także Loramendi posiadające w ofercie całkowicie elektryczną linię formierską, General Kinematics z innowacyjnym systemem
wybijania i chłodzenia odlewów Vibro-Drum,
Savelli Technologies, Indefunsa, Stem, AHB,
Otto Junker i inni w zakresie nowych urządzeń.

IDRA na swoim stoisku prezentowała odlewy ciśnieniowe
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Firma „Pyrotek” oferuje komleksowe rozwiązania dla
odlewnictwa

ADAM GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
METALS MINERALS

Uczestnicząc po raz kolejny w Targach Przemysłowej Jesieni w Kielcach – co celowo podkreślam, gdyż firmy Metals Minerals i Guss-Ex z racji swojej działalności
były aktywne jako wystawcy na wszystkich odbywających się imprezach - METAL,
ALUMINIUM NON-FERMET ORAZ RECYKLING i CONTROL-TECH – mieliśmy okazję zaobserwować znaczący wzrost ilości zwiedzających, w tym naszych wieloletnich klientów, którzy po kilku latach absencji ponownie zaznaczyli swoją obecność.
Z punktu widzenia wystawcy istotne jest przede wszystkim stworzenie możliwości
do spotkań B2B z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Mierząc wydarzenie ilością kontaktów i przeprowadzonych rozmów, podpisanych umów i otrzymanych w konsekwencji zamówień Przemysłową Jesień w Kielcach oceniamy bardzo dobrze (…).

Metals Minerals dysponuje serwisem technicznym zarówno własnym, jak i swoich partnerów (m.in. ELKEM,
Rio Tinto, NovaCast, FMA, Loramendi)

MACIEJ DĄBROWSKI MANAGER BÜHLER POLSKA
Targi Metal w Kielcach to dla firmy Bühler jedno z ważniejszych wydarzeń branżowych w Europie. Bierzemy w nim udział od wielu lat, a ostatnią edycję, która po raz pierwszy odbyła się w cyklu
dwuletnim, oceniamy bardzo pozytywnie. Widać, że zgodnie z oczekiwaniami branży polskiej i europejskiej zmienia się formuła targowa, z korzyścią dla wystawców. W 2016 roku od razu widać było
wzrost ilości firm prezentujących swą ofertę odlewniczego sektora. Pozytywnie zaskoczył nas również znaczny wzrost zwiedzających, a także ich jakość – odbyliśmy wiele interesujących rozmów, padło wiele konkretnych pytań od naszych klientów. Firmy Bühler Polska nie może zabraknąć podczas
kolejnej wystawy w roku 2018, kiedy to targi METAL i Targi Kielce będą gościć członków 73. Światowego Kongresu Odlewniczego.

Stoisko firmy Bühler podczas ostatniej wystawy METAL w Targach Kielce
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KOMPONENTY - RYNEK
PODDOSTAWCÓW DLA ODLEWNICTWA
Polski rynek komponentów dynamicznie się rozwija. Odzwierciedlają to rosnące z edycji na edycję Targi METAL, które skupiają w jednym
miejscu nie tylko odlewnie, ale także przedsiębiorstwa oferujące materiały, surowce oraz komponenty
dla odlewnictwa.

Podczas targów METAL prezento-

uchwyty obróbcze czy osłony termo-

wana jest szeroka oferta komponen-

par. Wystawcy oferują również środki

tów. Na własnych stoiskach, lub na

oddzielające, urządzenia mieszająco-

stoiskach polskich partnerów handlo-

-dozujące do środków oddzielających,

wych, obecne są firmy niemieckie, cze-

środki chemiczne – rafinatory i modyfi-

skie i włoskie. Na ekspozycjach moż-

katory do stopów metali oraz pokrycia

na zobaczyć urządzenia filtrujące do

kokilowe, smary i płyny hydrauliczne.

oczyszczania powietrza w odlewniach,
wymienniki ciepła, ale także tygle,

Firma BARABASZ
jest odlewniczym
przedstawicielem
handlowym w branży
odlewnictwa metali nieżelaznych. Polskim odlewniom dostarcza komponenty
i oprzyrządowanie.
Razem ze swoimi
partnerami oferuje
kompleksowe doradztwo techniczne.
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KRZYSZTOF SUMARA PREZES PETROFER POLSKA
Targi METAL to bardzo udana impreza, odnotowaliśmy dosyć dobrą frekwencję na stoisku. Staramy się zachęcać naszych klientów i nowe firmy, aby wystawiali się podczas targów
w Kielcach. Petrofer Polska oferuje specjalistyczną chemię, szeroko rozumiane środki chłodząco-smarujące dla odlewnictwa ciśnieniowego. Branża ta rozwija się coraz bardziej dynamicznie, napędzana szczególnie przez przemysł motoryzacyjny i wszystko wokół niego. Dlatego nie może nas w Kielcach zabraknąć podczas targów METAL.

WOJCIECH PLAZA PREZES FIRMY KRATOS POLSKA
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.
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Z TARGAMI KIELCE
ZOBACZY CIĘ ŚWIAT!
TARGI KIELCE PROMUJĄ METAL 2018, ODWIEDZAJĄC NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA BRANŻY ODLEWNICZEJ NA ŚWIECIE.
1

ZACZYNAMY OD METAL +
METALLURGY W CHINACH

Wystawa Metal + Metallurgy China, Shanghai
2017 odbyła się 13-16 czerwca. Targi Kielce wraz
ze Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników
Polskich na wspólnym stoisku promowały Targi
METAL 2018 oraz 73. Światowy Kongres Odlewniczy w Krakowie.

2

ODWIEDZILIŚMY
WŁOCHY

Od 21 do 24 czerwca miało miejsce kolejne
ważne, branżowe wydarzenie – Metef w Veronie.
Zespół targów METAL na swoim stoisku promował kolejną edycję wydarzenia.

STYCZEŃ 2018
Z EUROGUSS

3

4

MARZEC 2018 Z
PTFAIR W ROSJI

W styczniu 2018 roku zespół targów

Działania promocyjny prowadzo-

METAL odwiedzi 12. edycję największych

ne będą również w Rosji. Podczas

targów europejskiej branży odlewnictwa ci-

targów odlewniczych PTFair 20-22

śnieniowego EUROGUSS w Norymberdze.

marca w Sankt-Petersburgu będziemy obecni na swoim stoisku.
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23 - 27.09.2018 – 73. Światowy
Kongres Odlewniczy w Krakowie.

7

25 - 27.09.2018 Targi METAL - Kielce.
W dniu 26.09.2018 uczestnicy 73.
Światowego Kongresu Odlewniczego
wezmą udział w sesji wyjazdowej
organizowanej w Targach Kielce.
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7

3

4

8

6
2

1

6

GIFA 2019

25-29 czerwca 2019 będziemy
również obecni na targach GIFA w
Dusseldorfie. To największe wydarzenie targowe w branży odlewniczej
- podczas ostatniej edycji odwiedziło
je ponad 48 700 osób.

5

KWIECIEŃ 2018
NA BIAŁORUSI

Jako, że jesteśmy łącznikiem Europy Zachodniej ze Wschodnią, nie zabraknie nas
również na targach odlewniczych w Mińsku.
Na stoisku Targów Kielce będziemy promowali Targi Metal 2018 oraz 73. Światowy Kongres Odlewników w Krakowie.
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GALERIA ZDJĘĆ
TARGÓW METAL 2016

Grupa BITECH z firmami SINTO, EIRICH, LAEMPE, KUTTNER oraz ABP

Firma ZELEZNIK - przedstawiciel macedońskiego rynku odlewniczego
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„Cyfrowa radiografia i tomografia komputerowa w odlewnictwie” to temat
seminarium, które przeprowadziła firma ITA

DLACZEGO WARTO
PRZYJECHAĆ
NA TARGI METAL?
• Targi METAL 2018 będą towarzy-

73. Światowy Kongres Odlewnictwa

szyć 73. Światowemu Kongresowi Odlewniczemu.

Kreatywne Odlewnictwo

23-27 września 2018, Kraków
26 września 2018 - odbędzie się sesja wyjazdowa
do Targów Kielce

W dniu 26.09.2018 uczestnicy
Kongresu wezmą udział w sesji wyjazdowej organizowanej
w Targach Kielce.
• To największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
• Zwiedzający to profesjonaliści
przemysłu odlewniczego, hutniczego, stoczniowego, maszynowego, samochodowego, lotniczego.
• Podczas METAL 2016 obecne
były liczne delegacje zagraniczne m.in. z Chin, Ukrainy, Białorusi i Iraku.
• Intensywna kampania promocyjna targów w Polsce i za granicą,
m.in. w Niemczech, Włoszech,

25-27 września 2018, Targi Kielce

Hiszpanii, Europie Wschodniej
i Azji (Chinach, Japonii).
• Bogaty program wydarzeń towarzyszących: konferencje i seminaria branżowe z udziałem najwięk-

W tym samym czasie odbędą się targi:

ALUMINIUM & NONFERMET
RECYKLING
CONTROL-TECH

szych specjalistów branżowych
z regionu.
• Łatwy dojazd – 8 międzynarodowych lotnisk w promieniu 150km,

Global media partner

ośrodek

targowy

usytuowany

bezpośrednio przy obwodnicy
dojazdowej.
• Kompleksowa pomoc w organizacji udziału w targach (budowa
stoiska,

organizacja

noclegów

i dojazdu).

www.metal.targikielce.pl
Instytucje wspierające:
Stowarzyszenie
Techniczne
Odlewników
Polskich

Aktualne wydarzenia: www.kielceexpocity.pl

Patronat medialny:
Odlewnicza Izba
Gospodarcza

Inst yt ut
Odlewnictwa
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Targi Kielce to drugi ośrodek
wystawienniczy
w Europie Środkowo – Wschodniej
z 25-letnią tradycją.
Rocznie odbywa się
tu 75 wydarzeń targowych
i 700 konferencji,
które odwiedza 248 000 osób.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

ZESPÓŁ TARGÓW METAL
Piotr Pawelec

Dyrektor projektu
+48 41 365 12 20
+48 606 447 384
pawelec.piotr@targikielce.pl
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Barbara Sojda

Zastępca dyrektora projektu
+48 41 365 14 03
sojda.barbara@targikielce.pl

S7

Piotr Odziemek

Targi Kielce
S7
7
S7

Członek Zespołu

Kielce

74

Centrum

LUBLIN
RZESZÓW

+48 41 365 13 34
+48 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

Ewelina Matys
Członek Zespołu

+48 41 365 12 11
matys.ewelina@targikielce.pl
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Diana Viazovskaia

KRAKÓW

73

TARNÓW

Sekcja Wschód

+48 41 365 12 41
viazovskaia.diana@targikielce.pl

Katarzyna Rosołowska
Marketing

+48 41 365 12 35
rosolowska.katarzyna@targikielce.pl

Katarzyna Kulińska
Public Relations

+48 41 365 13 29
kulinska.katarzyna@targikielce.pl
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