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PRZEMYSŁOWA WIOSNA, PEWNY POCZĄTEK SEZONU

Największe Targi Druku
i Skanowania 3D w Europie
Środkowo–Wschodniej

PRZEMYSŁOWA WIOSNA W TARGACH

PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH
BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ NA WYSTAWIE WSZYSTKO CO OFERUJE BRANŻA

KIELCE TO CYKL IMPREZ B2B DEDYKO-

DRUKU 3D I POKREWNE W POLSCE.

WANY KOMPLEKSOWEJ OBRÓBCE ME-

W TYM SAMYM CZASIE I MIEJSCU OD-

TALI. SZEROKI ZAKRES TEMATYCZNY OD-

Każda kolejna edycja jest

POWIADA NA POTRZEBY DYNAMICZNIE

większa od poprzedniej

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ BRANŻY METALOWEJ.

Wystawcy krajowi i zagraniczni, ogromna powierzchnia wystawiennicza, wiele nowoczesnych

BĘDZIE SIĘ PRZEMYSŁOWA WIOSNA
W TARGACH KIELCE.
Przemysłowa Wiosna w liczbach:

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH
NA PRZESTRZENI LAT

maszyn i technologii oraz z roku na rok coraz
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Najważniejsze czynniki, które według
wystawców decydują o uczestnictwie

UDZIAŁ W PRZEMYSLOWIEJ WIOŚNIE
POZWALA, NAWIĄZAĆ NOWE KONTAKTY HANDLOWE I SPRZEDAĆ PRZYWIEZIONE NA PREZENTACJE PRODUKTY.

W dniach 26-28 marca 2019 targowe hale

w targach:

zapełnią, m.in.: maszyny do przetwarzania me-

• Rosnąca liczba zwiedzających

talu, skrawania, spawania, cięcia blach, a także

• Marka imprez targowych

całe linie produkcyjne oraz nowatorskie dru-

• Dobra cena

karki 3D

• Wysoka jakość obsługi klienta
• Ugruntowana pozycja ośrodka
wystawienniczego
• Liczba i jakość imprez towarzyszących

zadowolonych
zwiedzających

zadowolonych
wystawców

95%

98%

(konferencje, seminaria itp.)

Imprezie towarzyszy Międzynarodowy Salon Technologii Obróbki Metali STOM oraz
wystawy EXPO-SURFACE, CONTROL-STOM, Kielce Fluid Power, WIRTOPROCESY,
SPAWALNICTWO.
Wstęp na targi Dni Druku 3D (oraz na cykl imprez Przemysłowa
Wiosna w Targach Kielce) jest bezpłatny po rejestracji. Szczegóły na www.targikielce.pl

GŁOS WYSTAWCÓW DNI DRUKU 3D, EDYCJA 2018:
Michał Melon, Chief Executive Officer UBOT 3D
Trzy lata temu rozpoczęliśmy naszą działalność i wtedy też po raz pierwszy wystawiliśmy się
w Targach Kielce z niewielkim stoiskiem 8 m kw. Z roku na rok nasze stoisko rośnie, ponieważ
impreza jaką są Dni Druku 3D przyciąga rzeszę bardzo konkretnych odbiorców, którzy wiedzą
czego potrzebują. Za rok też na pewno tutaj będziemy.
Tomasz Weis, Kierownik Działu Drukarek 3D BIBUS MENOS
Jako firma Bibus Menos mamy już ponad 12-letnie doświadczenie w branży druku 3D i raczej
uchodzimy za firmę doradczą, konsultacyjno-handlową, więc przyjeżdżamy tutaj aby wspierać
naszych potencjalnych klientów na wielu obszarach. Cieszy nas, że zainteresowanie tą imprezą
znów wzrosło w porównaniu do ubiegłych lat. Tu w Kielcach pozyskujemy naprawdę bardzo
dużo klientów, a dużym plusem tego wydarzenia jest to, że „Przemysłowa Wiosna ”skupia nie
tylko wystawców z branży druku 3D, ale też ogólnie pojętego przemysłu. To sprawia, że osoby,
które zwiedzają stoiska typowo maszynowe, zaglądają również do nas i znajdują innowacyjne
rozwiązania dla produktów, których do tej pory nie mogli wytworzyć metodami tradycyjnymi.
Dr inż. Bogusław Klein, Produkt Manager Laser TRUMPF POLSKA
Tegoroczną edycję Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce, tak jak i poprzednią edycję, oceniamy dobrze - mieliśmy wielu gości, odbyliśmy sporo interesujących rozmów. Do tego imprezy
towarzyszące - Dni Druku 3D czy seminarium poświęcone technologiom przyrostowym – dla nas
to również istotne miejsce spotkań biznesowych, na którym można porozmawiać na konkretne
tematy.
Piotr Gutsche, Marketing Manager 3D Phoenix
Targi STOM oraz towarzyszące im Dni Druku 3D rokrocznie zaskakują nas rozmachem, jakością
organizacji i coraz większą ilością zwiedzających. Naszej firmie niezmiennie udaje się pozyskać
wiele obiecujących kontaktów biznesowych oraz potencjalnych partnerów do nawiązania
współpracy. Wizyta na targach w Kielcach pozwala spojrzeć przekrojowo na całą naszą branżę
oraz jej niezwykle dynamiczny rozwój. Każdy rok daje bardzo optymistyczną wizję przyszłości
- przemysł i technologia w Polsce już dawno dogoniły zachodnie rynki, co sami staramy się pokazać na swoim stanowisku promując wielu polskich producentów. Zapraszamy na stoisko 3D Phoenix w przyszłym roku, na pewno będziemy i postaramy się zaskoczyć kolejnymi nowościami!
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