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Zwiedzający - to przedstawiciele kadry menadżerskiej i  zarządzającej firm branży heat treatment, handlowcy, 
a także inżynierowie i konstruktorzy, technolodzy i serwisanci oraz osoby z działów kontroli jakości.

W 2018 roku w kalendarzu Targów Kielce zadebiutują targi 
technologii i urządzeń do obróbki cieplnej (HEAT TREATMENT) 
dedykowane szerokiej grupie firm związanych z branżą obróbki 
cieplnej i urządzeń grzejnych.

HEAT TREATMENT
25-27.09.2018

Dlaczego warto wziąć udział
w targach obróbki cieplnej?
Dobra sytuacja gospodarcza w Polsce i sprzyjający klimat dla inwestycji 
jest zachętą do zakupów nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz techno-
logii. Polskie firmy ciągle unowocześniają swój park technologiczny pod-
nosząc jakość produktów i usług do najwyższych światowych poziomów.
Targi Kielce to idealne miejsce na zdobycie nowych klientów oraz umocnie-
nie relacji z już istniejącymi, a także na rozszerzenie wiedzy o najnowszych 
osiągnięciach w branży. 

Targi Obróbki Cieplnej (HEAT TREATMENT) organizowane w Targach Kielce to unika-
towe wydarzenie w tej części Europy, dające możliwość wejścia firmom zagranicznym 
z nowymi produktami na dynamicznie rozwijający się rynek polski i oczywiście umocnienia 
pozycji tych, które już od lat tu działają.

Zakres branżowy targów HEAT TREATMENT

• Piece i urządzenia do obróbki cieplnej
• Piece i urządzenia do obróbki 

cieplno-chemicznej
• Piece do topienia i przetrzymywania stopów, 

urządzenia do modyfikacji stopów
• Procesy i technologie do obróbki cieplnej
• Wyposażenie i sprzęt
• Komponenty i materiały eksploatacyjne
• Urządzenia kontrolno-pomiarowe, czujniki
• Bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież i sprzęt
• Doradztwo i serwis
• Organizacje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki 

badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe

- Potrzebę stworzenia nowych targów dla firm 
z branży obróbki cieplnej metali już od dawna 
sygnalizowali wystawcy targów METAL – mówi 
Piotr Pawelec, Dyrektor Projektu. – Targi Kielce 
od ponad 20 lat wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom swoich klientów, starając się zaspokajać 
ich potrzeby, dlatego wspólnie z wystawcami 
zadecydowaliśmy o dołączeniu tego wydarzenia 
do targów tworzących cykl imprez: Przemysłowa 
Jesień w Targach Kielce, a skupionych wokół naj-
silniejszej imprezy jaką jest METAL.
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Zespół Targów HEAT TREATMENT:

Myślisz o przyszłości swojej firmy 

w Kielcach warto być!
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+48 41 365 13 34
+48 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

73. Światowy Kongres Odlewnictwa - Kreatywne Odlewnictwo

26 września 2018 - uczestnicy Kongresu wezmą udział 
w sesji wyjazdowej organizowanej w Targach Kielce

23-27.09.2018, Kraków


