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 | Przemysłowa Wiosna | Cała branża w jednym miejscu | 

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce to od wielu lat wydarzenie, które buduje trendy na kolejny rok 
w wielu gałęziach przemysłu. O prestiżu wystaw świadczą dane dotyczące poprzedniej edycji: ponad 12 tysięcy 
zwiedzających, 900 wystawców z 35 krajów. Udział w Przemysłowej Wiośnie potwierdziło większość wystawców  
z roku 2018. „Przemysłowa Wiosna” w Targach Kielce to prezentacja najnowocześniejszych produktów i rozwiązań 
w ramach wyspecjalizowanych wydarzeń targowych STOM-ROBOTICS, STOM-TOOL, STOM-BLECH&CUTTING, 
STOM-LASER, SPAWALNICTWO, WIRTOPROCESY, EXPOSURFACE, PNEUMATICON, Targi Elektroniki  
i Automatyki TEiA, CONTROL-STOM oraz DNI DRUKU 3D. 



Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce – to dowód na to, że bezpośredni kontakt z klientem stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy. 

Cykl imprez powiązanych tematycznie i skupionych wokół branży obróbki metali z roku na rok przyciąga coraz więcej firm i zwiedzających. 

Trzy targowe dni to doskonałe miejsce na przedstawienie swojej oferty i nawiązanie nowych oraz podtrzymanie dotychczasowych kontaktów 

biznesowych. 

Braliśmy już udział w poprzednich edycjach targów poświęconych technologii druku 3D, ale w tym roku 

pierwszy raz mamy tak duże stoisko - 100 m.kw. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, praktycznie 

już po pierwszym dniu i kilku rozmowach biznesowych wiedzieliśmy, że wrócimy z Kielc bardzo zadowoleni. 

Takie zainteresowanie i duża liczba zwiedzających niezmiernie nas cieszy, ponieważ to pokazuje również 

jakie perspektywy dają ogólnie takie wydarzenia i jak szeroko otwarte są drzwi dla branży 3D. 

Anna Hytroś, 
ATMAT

 | Przemysłowa Wiosna | opinie | 

 | Przemysłowa Wiosna | Miejsce dla Twojej firmy | 

12 500 36 000
m2

 
900 500 35 1400 

ton maszynkrajów pracujących maszyn wystawców powierzchnizwiedzających

Tegoroczną edycję Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce, tak jak i poprzednią, oceniamy dobrze - mieliśmy 

sporo gości, odbyliśmy wiele interesujących rozmów. Wystawie towarzyszyły ciekawe wydarzenia - Dni Druku 

3D czy seminarium poświęcone technologiom przyrostowym. Targi to dla nas również istotne miejsce spotkań 

biznesowych, podczas których można porozmawiać na konkretne tematy. 

dr inż. Bolesław Klein, 
TRUMPF POLSKA



 | Przemysłowa Wiosna | Dlaczego warto tu być? | 

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce rozkwitła dla nas cudownie w tym roku. Firma Stigal zawsze jest obecna na tej branżowej imprezie, 

ponieważ jest to nieodłączny element naszych planów marketingowych. Na targach STOM podpisujemy kontrakty, prezentujemy nowości oraz 

nasze najlepsze urządzenia.W tym roku już w połowie drugiego dnia mieliśmy dwie sprzedane maszyny oraz rekordową ilość gości, więc jest-

eśmy bardzo zadowoleni. Ponadto mile zaskoczyło nas, że wydarzenie tak się rozwija, jest już ponad 900 wystawców, wszystkie hale są zapełn-

ione, co jeszcze bardziej dodaje wartości tym targom i jeszcze bardziej dopinguje nas do tego, by tutaj przyjeżdżać.

inż. Grzegorz Siejek, 
Stigal

zadowolonych wystawców

zadowolonych zwiedzających

98% 

Targi STOM w Kielcach są dla nas bardzo ważną imprezą, widzimy, że z roku na rok ich ranga rośnie, odwiedza je coraz więcej firm z całego kraju, 

co nas cieszy i na pewno wyjedziemy stąd zadowoleni. Każdego roku odnotowujemy coraz więcej klientów, a co najważniejsze, wzrasta jakość 

tych wizyt – klienci, którzy do nas przychodzą, wiedzą czego szukają. Za rok na pewno tu wrócimy. 

Łukasz Penar, 
POL-SVER

95% 

zwiedzających to sektor decyzyjno-menadżerski

nowych zwiedzających

90% 

58% 

Targi STOM - zwiedzający na przestrzeni lat.
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 | STOM-ROBOTICS | Debiut z gwarancją sukcesu | 

Najlepszym świadectwem tego, jak udał się debiut Targów STOM-ROBOTICS podczas tegorocznej Przemysłowej Wiosny jest fakt, że przez 

całe trzy dni byliśmy bardzo zajęci rozmowami biznesowymi. To chyba najlepsza rekomendacja dla targów, zwłaszcza tych debiutujących. 

Wystawa ma duży potencjał, jesteśmy zadowoleni, ze możemy być częścią tego wydarzenia.

Artur Wojewoda, 
YASKAWA

Podczas tegorocznej edycji Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce swoją premierę miało wydarzenie 

w całości poświęcone robotom przemysłowym. STOM–ROBOTICS powstał z inicjatywy wystawców targów 

STOM w odpowiedzi na oczekiwania dynamicznie rozwijającego się rynku przemysłowego w Polsce. Part-

nerem wydarzenia została firma YASKAWA. Debiutująca wystawa okazała się sukcesem. Targi odwiedzi-

ło 12 500 osób zainteresowanych robotami. W związku z pozytywnymi opiniami firm biorących udział w tar-

gach, robotyka na stałe wpisała się w program Przemysłowej Wiosny. Kolejna edycja wydarzenia już za rok. 



Uczestniczymy w Targach STOM praktycznie odkąd zorganizowano to wydarzenie. Wystawiamy się więc od 

wielu lat, nasze stanowisko z roku na rok rośnie, mamy korzystną lokalizację - tuż przy wejściu, a to ważne 

miejsce na targach. Generalnie STOM oceniamy jako bardzo dobre targi - odwiedzają nas klienci praktycznie 

z całego kraju, a dodatkowo ten obszar Polski jest mocno nasycony firmami, które są zainteresowane zaku-

pem naszych maszyn - czy to wycinarek laserowych, czy obrabiarek skrawających. Dlatego w kolejnych 

latach na pewno będziemy tu obecni.

Dr inż. Łukasz Ślązak,
Branch Manager Yamazaki Mazak Central Europe oddział w Polsce

Na Targach STOM jesteśmy od zawsze, w tym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie jako jedna z firm, które 

po raz 10. uczestniczyły w Przemysłowej Wiośnie. Lubimy te targi – już samo miejsce, Kielce, logistycznie 

bardzo nam pasuje, są to też pierwsze targi na wiosnę, kiedy po długim okresie jesienno-zimowym klienci są 

trochę stęsknieni za takim wydarzeniem i to jest bardzo dobry czas na rozmowy. Na pewno warto więc się tutaj 

pokazać. Cieszy nas, że zwiedzających z roku na rok przybywa, wyjeżdżamy stąd zadowoleni. W Kielcach  

z roku na rok jest coraz lepsza, coraz większa i coraz bardziej profesjonalna. I to nam się podoba. Liczymy 

na to, że w niedługim czasie to właśnie technologia 3D stanie się przewodnikiem całej Przemysłowej Wiosny. 

Grzegorz Kiełbus,
Wiceprezes Zarządu Premium Solutions Polska

 | Przemysłowa Wiosna | opinie | 



Na Targi STOM wróciliśmy w tym roku po krótkiej przerwie i jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy, że 

progres tego wydarzenia jest bardzo duży, a klientów mamy tutaj więcej niż na ostatnich targach ITM  

w Poznaniu. Na pewno w przyszłym roku będziemy chcieli również wystawiać się w Kielcach. 

Rafał Cygan,
Właściciel Metal Technika

Salon robotyki przemysłowej, czyli Targi STOM-ROBOTICS, których jesteśmy partnerem, to nowe wy-

darzenie Przemysłowej Wiosny w Kielcach, więc wystawiamy się tutaj po raz pierwszy. Obserwujemy dużą 

liczbę zwiedzających, pozyskaliśmy sporo nowych kontaktów, odbyliśmy konkretne rozmowy. Jak na razie 

oceniamy imprezę całkiem pozytywnie, zobaczymy co przyniesie następna edycja. 

Zbigniew Tomaszewski, 
Wiceprezes Stäubli Łódź

Rokrocznie, a jesteśmy tu od czterech lat, jest coraz lepiej. I z utęsknieniem czekamy już na następne 

targi w Kielcach. W tym roku pokazaliśmy troszkę inną odsłonę naszej oferty – bardziej poszliśmy w au-

tomatyzację i robotyzację, było sporo nowości i już po dwóch dniach byliśmy bardzo zadowoleni. Prze-

prowadziliśmy bowiem wiele konkretnych rozmów, mieliśmy dużo zapytań, klienci przychodzili z konk-

retnym rysunkiem i tematem. I to jest dla nas największy powód do zadowolenia, nie statystyki. Dlatego 

właśnie warto tu przyjeżdżać. 

Szymon Neumann,
V-ce Prezes Zarządu POLTEKNIK

To jest bardzo ważna impreza dla naszej branży i jesteśmy bardzo zadowoleni z całej organizacji wy-

darzenia. W Targach STOM uczestniczymy już kolejny raz, w tym roku dodatkowo cieszy większa liczba 

zwiedzających oraz to, że klienci przychodzą do nas już z konkretnymi tematami technicznymi. Za rok na 

pewno się tu pojawimy.

Hubert Zalewski,
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu ROEHM POLSKA



Jesteśmy tutaj pierwszy raz, wcześniej wystawialiśmy się m.in. w Poznaniu. Porównując te dwie imprezy, kieleckie 

targi oceniamy jako bardzo rozwijające się. Mieliśmy sporo bardzo konkretnych klientów ze sprecyzowanymi już zapy-

taniami, co na pewno oceniamy na duży plus. Jeśli chodzi o organizację samej imprezy - rozładunek, pozycjonowanie 

maszyn na miejscu, dostęp do pełnej infrastruktury, również możemy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Czekamy na 

kolejną edycję.

Adam Kucharczyk, 
Dariusz Molenda, ITALTEC

Firma Bystronic wystawia się na targach w Kielcach czwarty rok pod rząd. W ubiegłym roku pierwszy raz pokazaliśmy 

nasz laser – wcześniej byliśmy tutaj z mniejszym stoiskiem, jedną tylko maszyną, ale postanowiliśmy uhonorować targi 

STOM premierą naszej najnowszej i najmocniejszej maszyny. Widzimy bowiem w tym wydarzeniu potencjał – obok 

drugich branżowych targów w Poznaniu, jest to dla nas równie istotne miejsce aby tutaj być. Ponadto z roku na rok 

obserwujemy coraz większe zainteresowanie, widzimy to także po ilości kontaktów targowych. Ze strony organizato-

ra  widzimy elastyczne podejście do klienta i liczymy, że w przyszłym roku ten trend zostanie utrzymany. Generalnie 

patrzymy obiecująco na te targi. Osobiście znam ośrodek kielecki sprzed 2000 roku, pamiętam jak był tutaj jeden 

pawilon i namiot a chodziło się w błocie. Dziś widać mocny rozwój tego ośrodka, jego prężne działanie i jako wystawca 

- powiem przekornie - nie mamy większych powodów do narzekania. 

Ireneusz Ciąglewicz,
Dyrektor Zarządzający Bystronic Polska

 | Przemysłowa Wiosna | opinie | 

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. 

Michał Melon,
Chief Executive Officer UBOT 3D



Dla nas najważniejsze jest to, aby przekonać przemysł - ten prawdziwy przemysł, który w Polsce jest duży, że 

przyszedł czas aby zaimplementować technologię druku 3D na szeroką skalę. I tutaj pierwszy raz spotykamy 

się z tym, że ten przemysł jest, przychodzi do nas i rzeczywiście prowadzimy szereg ciekawych rozmów, co nas 

bardzo cieszy. Ponadto trzeba przyznać, że impreza w Kielcach z roku na rok jest coraz lepsza, coraz większa  

i coraz bardziej profesjonalna. I to nam się podoba. Liczymy na to, że w niedługim czasie to właśnie technologia 

3D stanie się przewodnikiem całej  Przemysłowej Wiosny. 

Dawid Kornasz,
Dyrektor Zarządzający Integart

 | Przemysłowa Wiosna | opinie | 

Targi STOM, które corocznie odbywają się w Kielcach, na stałe wpisane są w kalendarz naszych wydarzeń. 

To jedne z największych w Polsce targów branżowych, które z roku na rok skupiają coraz więcej wystawców, 

ale i odwiedzających. Za każdym razem staramy się na nich zaprezentować maszyny innowacyjne, które 

przyciągną uwagę klientów. XI edycję z pewnością możemy zaliczyć do udanych, zarówno ze względu na 

pozyskane kontakty, jak i merytorykę przeprowadzonych rozmów. 

Roman Padewski, 
Prima Power Central Europe

 | Przemysłowa Wiosna | Cała branża w jednym miejscu | 
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Targi STOM to impreza, która jest już na stałe wpisana do naszego kalendarza firmowego. Jesteśmy tutaj po 

raz kolejny i przede wszystkim cieszy nas to, że mamy bardzo dużo pracy i bardzo dużo zapytań. Ponadto 

odwiedzają nas tutaj klienci z całej Polski. Myślę, że będziemy kontynuować nasz udział w tym wydarzeniu. 

Tomasz Jastrzębski, 
CLOOS Polska



Przemysłowa Wiosna w Kielcach w tym roku przeszła nasze oczekiwania, choć spodziewaliśmy się, że będzie dobrze. Ale było naprawdę 

rewelacyjnie. Sprzedaliśmy kilka urządzeń i rozwiązań dopasowanych do klienta, spotkaliśmy wielu nowych partnerów biznesowych i wiele 

wskazuje na to, że przez długi czas będziemy czerpać korzyści dzięki tym kontaktom, które tutaj znaleźliśmy. 

Marzena Rosa, 
DIG Świtała

Jesteśmy już stałym klientem targów STOM, ponieważ ta impreza z roku na rok ma coraz szerszy wymiar. Jako firma, która działa w 

dwóch branżach – mocowania i automatyka przemysłowa - więc i maszyny, i obróbka skrawaniem, i wyposażenie robotów - chcemy 

rozwijać współpracę z Targami Kielce i wystawiać się tutaj w szerszym zakresie. Targi STOM są coraz bardziej atrakcyjne, a pobliskie 

regiony – Podkarpacie, Małopolska, są dla nas bardzo rozwojowe ze względu na lotnictwo, przemysł górniczy, dużą obróbkę skrawaniem. 

To jest właśnie nasza branża, nasz obszar działań, dlatego przenosimy ciężar wystawiania się w kierunku Kielc. Bierzemy udział w wielu 

wystawach, ale chcemy skupić się na tych, które mają lepszą efektywność, a w Kielcach każdy dzień targowy jest pełen pracy. 

mgr inż. Krzysztof Sieczka, 
SCHUNK Intec

 | Przemysłowa Wiosna | Dobry początek sezonu | 

Dni Druku3D

Stąd przyjechali nasi wystawcy

 | Przemysłowa Wiosna | Świat jest nasz... | 



 | Przemysłowa Wiosna | Dobry początek sezonu | 

Po raz pierwszy w historii zabrakło nam folderów, ulotek, katalogów i nawet wizytówki rozeszły się co do 

sztuki. Z punktu widzenia eksperta do spraw rozwoju rynku firmy Bernd Siegmund oceniam te targi jako 

najlepsze w Polsce. 

Agnieszka Grzelak, 
BERND SIEGMUND

Dla naszej firmy są to najważniejsze targi w roku, jesteśmy bardzo zadowoleni z całej obsługi, logistyki  

i profesjonalnego podejścia. Targi się rozrastają i według nas ten rozwój idzie w dobrym kierunku. Dlate-

go wystawiamy się tutaj, staraliśmy się przygotować ładne, duże stoisko i przedstawić szerokie portfolio 

produktów. 

Łukasz Zarzycki, 
Mirosław Pajek, NIXXON STEEL 

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 wydarze-

nia jest to, że „Przemysłowa Wiosna ” skupia nie tylko wystawców z branży druku 3D ale też ogólnie pojęte-

go 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. 

Tomasz Weis,
Kierownik Działu Drukarek 3D BIBUS MENOS



Piotr Pawelec
Dyrektor projektu
41 365 12 20
606 447 384
pawelec.piotr@targikielce.pl

Piotr Odziemek
Zastępca dyrektora projektu
41 365 13 34
797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

Katarzyna Detka
Marketing
41 36 51 370
664 468 097
detka.katarzyna@targikielce.pl

Urszula Kołodziejczyk
Public Relations 
41 365 14 36 
600 851 993
kolodziejczyk.urszula@targikielce.pl

August Misztal
Grupa zadaniowa
41 365 14 15 
797 339 396 
misztal.august@targikielce.pl

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.
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Agnieszka Puchalska 
Grupa zadaniowa
41 365 14 46
504 842 373 
puchalska.agnieszka@targikielce.pl


