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Kielecki Salon Technologii Obróbki Metali STOM: 

stom-TOOL, stom-LASER, stom-BLECH&CUTTING, WirtoProcesy, 

SPAWALNICTWO oraz DNI DRUKU 3D

www.przemyslowawiosna.pl



Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce - cykl imprez 
powiązanych tematycznie z branży obróbki metali 
Organizowana od wielu lat w marcu w Targach Kielce, cieszy 
się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Targi 
te pokazują, że bezpośredni kontakt z potencjalnym 
klientem to wciąż doskonałe rozwiązanie.
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stom - TOOL

AWEXIM  – Tomasz Zieliński – Handlowiec

Całe wydarzenie z cyklu Przemysłowa Wiosna 2017 zaskoczyło nas 
pozytywnie, zarówno ze strony logistycznej, kadrowej, a także jeżeli chodzi 
o liczbę odwiedzających. Każdy pracownik Targów Kielce, z którym 
miałem styczność, przed i w trakcie trwania wydarzenia, był profesjonalny i 
serdeczny.

ROEHM POLSKA – Hubert Zalewski – Dyrektor Zarządzający/ Członek Zarządu

Pod względem organizacyjnym uważam, że jest pierwszorzędnie. Cały 
proces rozładunkowy naszego asortymentu przebiegał sprawnie i bez 
zbędnego czekania

HAIMER GmbH  – Marcin Sawczyn – Dyrektor Zarządzający

Zależy nam na tym, aby na stałe wpisać Przemysłową Wiosnę w Targach 
Kielce do kalendarza wydarzeń ważnych dla naszej firmy.

HURCO – Tomasz Surma, Prezes Zarządu

Całe wydarzenie Przemysłowej Wiosny 2017, oceniamy bardzo pozytywnie, 
w związku z tym zamierzamy się wystawić w przyszłym roku. 

XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi są jednym z ważniejszych 
wydarzeń całego cyklu. Na targach firmy prezentują maszyny, urządzenia i 

technologie do obróbki termicznej, wiórowej, plastycznej  metali, wykrawarki, 
prasy krawędziowe, skrawarki, nowoczesne roboty, automaty i linie 

technologiczne. 
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stom - BLECH & CUTTING

XI Targi Obróbki Blach i Cięcia są stałą pozycją Przemysłowej Wiosny. 
Prezentowane są na nich  maszyny do cięcia laserowego i plazmowego, 
techniki szlifowania, technologie transportu i systemów składowania, 
cięcia i gięcia blach, formowania, obróbki rur i profili czy obróbki 
powierzchniowej blach. 

TRUMPF POLSKA  – Wiesław Augustyniak, Dyrektor Regionu 

Nasze ogólne wrażenie jest bardzo dobre! Jak zawsze 
wyjeżdżamy z Kielc zadowoleni.

BOMAR  – Hubert Zalewski – Dyrektor Zarządzający/ Członek Zarządu

Kieleckie targi oceniamy najlepiej ze wszystkich dedykowanych 
tej branży. Adekwatne ceny proponowane za stoisko, duża ilość 
zwiedzających oraz profesjonalna obsługa. […] W Targach Kielce 
wystawiamy się co roku i zauważamy, że każda kolejna edycja 
gromadzi coraz więcej zwiedzających i wystawców.

ARCO  – Damian Rudenko – doradca techniczno-handlowy

Wystawiamy się na tych targach po raz trzeci, jest to dobre roz-
poczęcie sezonu dla naszej branży. Frekwencja jest duża, więc 
byliśmy zajęci podczas trwania wydarzenia. Targi Kielce mają ko-
rzystny stosunek ceny do jakości.
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SWATY COMET – Juhart Sega – area manager

Wystawialiśmy się już w Polsce, na innych wydarzeniach 
targowych. Porównując uważam, że tu jest więcej 
zwiedzających i właśnie Targi Kielce, polecano nam najbardziej. 

CRIPPA  – Diego Sala – Area Representative

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego pierwszego udziału w 
wydarzeniu Przemysłowa Wiosna. 

PTV  – Stanisław Gurniewicz – Dział Handlowy i Serwis dla rynku polskiego

Chcemy pochwalić bardzo dobrą obsługę techniczną stoisk i 
ekspozycji targowych – sprawnie, szybko, montaż przebiegł 
bezproblemowo. 



stom - LASER

V Targi Laserów i Technologii Laserowych prezentują najnowocześniejsze 
technologie laserowe m.in. laserową obróbkę produkcyjną i obróbkę 
metali, automatyzacje i mechanizacje procesów produkcyjnych, 
wykonywanie i regeneracje części maszyn i narzędzi, a także systemy 
optyki laserowej i integracje laserów w systemach przemysłowych. 

A Group Company of MITSUBISHI MATERIALS 
CORPORATION – Krzysztof Zawadzki – specjalista ds. Marketingu

Pod względem organizacyjnym jest bardzo dobrze, a nasza 
wieloletnia obecność na targach STOM jest najlepszym 
potwierdzeniem jak bardzo cenimy to wydarzenie. 

SIEGMUND  – Agnieszka Grzelak – Business Development Manager

Wydarzenie pod znakiem Przemysłowej Wiosny, to doskonała 
platforma współpracy i działań w naszej branży. Za całokształt, 
oceniam te targi bardzo wysoko: od przygotowania, poprzez 
obsługę, zaplecze merytoryczne, aż po odwiedzających. 

KIMLA – Magdalena Kimla
Jest to nasz pierwszy raz na targach STOM i zdecydowanie 
warto było przyjechać do Kielc. Wszystko jest na tak: duże 
zainteresowanie, sprawna organizacja, niezawodna komunikacja.
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SPAWALNICTWO

XIII Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa 
prezentują maszyny, urządzenia i osprzęt spawalniczy, lasery, roboty, 

automaty i linie technologiczne, maszyny do lutowania, urządzenia i sprzęt do 
natryskiwania cieplnego.

TECHNAX –Didier Faure – Sales Manager

Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, przekonała nas oferta dla 
wystawców targowych.[…] te targi odznacza różnorodność. 
Tak samo ważne dla nas było to, w jakim czasie są one 
organizowane - w tym terminie nie ma innego tego typu 
wydarzenia.

FANUC Polska – Arkadiusz Morzyk – sales manager

Pojawiliśmy się na targach w Kielcach, ponieważ głównie 
stawiamy na klientów ze wschodniej części Polski. Zdajemy 
sobie sprawę, że te tereny są dobrze dofinansowywane, co daje 
nam większe pole działania. 

STIGAL – inż. Grzegorz Siejek – manager ds. marketingu i promocji
Jesteśmy klientami kieleckich targów od dawna. Jak co roku 
impreza targowa jest dla nas udana. 
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TARGI KIELCE ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, e-mail: biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl

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.

Kontakt: 
DYREKTOR PROJEKU

CZŁONKOWIE GRUPY ZADANIOWEJ

PR

Piotr Pawelec 

tel. 41 365 12 20, 606 447 384 
pawelec.piotr@targikielce.pl

Ewelina Matys 
tel. 41 36 51 211
matys.ewelina@targikielce.pl

Agata Boroń
tel. 41 365 14 01
boron.agata@targikielce.pl

Urszula Kołodziejczyk
tel. 41 365 14 36
kolodziejczyk.urszula@targikielce.pl

ZASTĘPCA 

Piotr Odziemek 
tel. 41 365 13 34, 797 339 397 
odziemek.piotr@targikielce.pl


