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| Cała branża w jednym miejscu |
Przemysłowa wiosna w Targach Kielce to
cykl imprez B2B dedykowany kompleksowej obróbce metali. Szeroki zakres tematyczny odpowiada na potrzeby dynamicznie
rozwijającej się branży metalowej.

| Rekordowa liczba zwiedzających |
2019

16 654

2018

14 432

2017

13 809

2016

9 162

16.654
2015

6 308

| Kraje pochodzenia odwiedzających |
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| Zwiedzający według sektorów gospodarki |
maszynowy

| 24%

metalurgiczny, hutniczy, odlewniczy

| 23%

automotive

| 10%

projektowy, prototypowania

| 9%

wysokiej technologii, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy

| 8%

budowlany

| 5%

energetyczny

| 3%

inny

| 18 %

| Zakres branżowy |
Obrabiarki

Blachy

Technologie
laserowe

Robotyka
przemysłowa

Spawalnictwo

Druk 3D

| Wystawcy z 30 krajów |
Netherlands - 13
Ireland - 1
United Kingdom - 18
Switzerland - 14

Zabezpieczanie
powierzchni

Denmark- 1
Luxembourg - 1
Belgium - 2

Technika
Pomiarowa

Cięcie

Znakowanie

Sweden - 4
Lithuania - 2
Finland - 4
Poland - 230

Ukraine - 2
Russia - 2
Hungary - 1

France - 4

Japan - 16

Turkey - 21

Portugal - 2

Israel - 2

Spain - 16
Germany - 114

South Korea - 2
Taiwan - 17
China - 7

United
States - 6
Austria - 5

Bulgaria - 3
Slovakia - 3
Czech Republic - 17

| STOM 2019 w liczbach |

Italy - 78

16 654

36 000
m2

30

zwiedzających

powierzchni

krajów

500

pracujących maszyn

1400

ton maszyn

612

wystawców

TOOL

STOM-TOOL

Targi STOM-TOOL urosły do rangi jednej z największych europejskich imprez branżowych, poświęconych narzędziom
i maszynom CNC do obróbki metali, cenionej wśród wystawców w kraju i za granicą. Podczas 12 edycji targów
STOM-TOOL pojawili się liczni producenci obrabiarek, którzy zaoferowali maszyny i urządzenia najwyższej klasy.

Targi bardzo nam się podobały. Frekwencja, jak zawsze, dopisała. Mieliśmy okazję spotkać się z kontrahentami. Wiele osób odwiedzało nasze
stoisko. Podobnie jak w poprzednim roku organizacja była na najwyższym poziomie. Jesteśmy zadowoleni i wrócimy tu za rok.
Natalia Chrzanowska, Dematec

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sporej frekwencji. Po zrobionych raportach widzimy, że zwiększyła się ona w porównaniu z ostatnim rokiem.
Nie mamy większych zastrzeżeń co do organizacji
Marcin Lachowicz, Georg Fischer, GF+

Tę edycję targów oceniamy bardzo pozytywnie. Odwiedziło nas wiele osób,
które podjęły decyzję i wiedziały po co tu przyszły. Jest wiele imprez, na
których pojawia się sporo ludzi, lecz nie ma konkretów. Targi do nich nie
należą. Krótko mówiąc, jesteśmy bardzo zadowoleni.
Piotr Dębny, Sturmer

Na te targi czeka się cały rok, gdyż są one największe w Polsce. Firmy pokazują tu
wiele nowoczesnych rozwiązań. Ilość klientów jest imponująca i przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Organizacja, jak zawsze, na najwyższym poziomie.
Marzena Rosa Business Office Manager, Dig Świtała

Jesteśmy na targach STOM od lat. Widzimy, że cały czas się rozwijają. Jest coraz więcej wystawców i zwiedzających. Frekwencja na imponującym poziomie, brakuje nam stolików żeby ogarnąć wszystkich
klientów.
Krzysztof Zawadzki,
Specjalista ds. marketingu, Mitsubishi Materials

Targi w Kielcach były zawsze udane. Opłaca się tu przyjeżdżać.
Atutem jest to, że jest to pierwsza impreza targowa w naszej
branży w roku.
Zbigniew Maj, Heidenheim

Targi, jak co roku, bardzo udane. Jesteśmy bardzo zadowoleni z lokalizacji oraz ilości odwiedzających. Impreza się rozwija i to widać.
Planujemy wrócić tu za rok.
Marcin Sawczyn, Managing Director, Haimer

TOOL

STOM-TOOL

ROBOTICS

STOM-ROBOTICS

Jeżeli chodzi o pierwszy dzień, to było bardzo dużo ludzi. Nie spodziewaliśmy
się tego. Jesteśmy zadowoleni i warto tu przyjeżdżać. Tym bardziej, że w Kielcach wszystko jest w jednej hali. Najważniejsze firmy są w jednym miejscu i sąsiadują ze sobą, co jest dobre dla klienta. Myślimy o tym, żeby bardziej rozbudować nasze stanowisko.
Przemysław Lipkowski, Doradca techniczno-handlowy,
Schunk
BLECH & CUTTING

STOM-BLECH & CUTTING

W ramach targów STOM-BLECH & CUTTING pojawiają się licznie producenci najwyższej jakości maszyn
i urządzeń dla szeroko rozumianego sektora obróbki blach,
profili i rur. Zaprezentowano innowacyjne technologie cięcia, gięcia, formowania blach i obróbki rur.

Nie narzekamy na ilość klientów. Mimo, że naszych pracowników jest tu bardzo
dużo, to cały czas wydaje się, że jest ich za mało. Co roku zwiększa się ilość osób
obsługujących stoisko. Ciągle się coś dzieje i właśnie o to chodzi.
Piotr Dudek, Kimla

Przyszło nam podsumować tegoroczne targi. Tamten rok był bardzo mocny, lecz ten również nas nie
zawiódł. Imponująca ilość klientów, co pokazują również statystyki. Patrząc na rozwój tych targów,
jesteśmy pełni podziwu. Na pewno zobaczymy się za rok.
Marcin Rybicki, Ajan

W tym roku Targi STOM przebiegają zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ilości klientów i cieszymy się, że możemy być
z państwem po raz kolejny. Z pewnością będziemy tutaj za rok.
Adam Korbusz, Polteknik

Jeżeli chodzi o Targi Kielce, to jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Wystawiamy się już drugi raz z wizją, że wystawimy się również za rok.
Opłaca się tu przyjeżdżać.
Izabela Klimek, Rollico

LASER

STOM-LASER

Na targach STOM-LASER zwiedzającym zostały zaprezentowane najnowocześniejsze technologie, m.in.: laserowa obróbka produkcyjna, laserowa obróbka metali, automatyzacja oraz
mechanizacja procesów produkcyjnych, wykonawstwo i regeneracja części maszyn i narzędzi, a także spawanie laserowe, hybrydowe, hartowanie laserowe czy deponowanie laserowe.

Frekwencja na pewno wzrosła. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy
wielu obiecujących klientów, co w przyszłości może zaprocentować.
Miłym zaskoczeniem była nagroda, którą otrzymaliśmy za design stoiska.
Magdalena Klimaszewska, Eagle

Targi są bardzo dobre w tym roku. Widzimy również wzrost liczby odwiedzających. Bardzo interesujące targi.
Łukasz Ślązak, Branch Manager, Mazak

Pod względem ilości odwiedzających jest bardzo podobnie jak
w poprzednim roku. Widzimy natomiast duży potencjał dla tzw. poważnej sprzedaży. Chodzi o ilość klientów, którzy chcą zainwestować w droższe maszyny. Jest ich więcej niż w poprzednim roku.
Maciej Dąbrowa, LVD

SPAWALNICTWO
Przemysłowa wiosna to szereg interesujących wydarzeń.
Wśród nich prezentacje urządzeń i technologii spawalniczych, czyli targi SPAWALNICTWO.

Jesteśmy tutaj już czwarty raz. Wracamy do państwa dlatego, że targi są dla nas bardzo owocne. Możemy spotkać się
z klientami i ustalić pewne strategie. Na targach się sprzedaje i warto tu przyjeżdżać.
Mariusz Grzelak, Siegmund

DNI DRUKU 3D
Z roku na rok Dni Druku 3D gromadzą coraz więcej profesjonalnych firm zajmujących się Drukiem 3D. W targach
uczestniczyli przedstawiciele branży skanowania 3D oraz
inne podmioty związane z branżą szybkiego prototypowania.

Targi były bardzo dobrze zorganizowane. Zainteresowanie naszymi produktami było ogromne. Ważne jest to, że jest łatwy dostęp do wszystkich hal. Jak zawsze wszystko na najwyższym
poziomie.
Tomasz Wojtczak, Kierownik Działu Drukarek 3D,
Bibus Menos

Cieszy nas to, że było bardzo dużo klientów, którzy interesowali się naszymi
produktami. Mamy tu spore spektrum działania, które dzięki targom poszerzamy. Świetna organizacja. Jesteśmy zdecydowanie na tak.
Maciej Ślęzak, Inżynier ds. sprzedaży, Igus

Zespół targów STOM:

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

Piotr Odziemek
Zastępca menedżera
41 365 13 34, 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl
August Misztal
41 365 14 15
misztal.august@targikielce.pl

Barbara Sojda
518 322 541
sojda.barbara@targikielce.pl

Agnieszka Puchalska
41 365 14 46
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

Karolina Pasek
41 365 14 03
pasek.karolina@targikielce.pl

Diana Viazovskaia
41 365 12 41
viazovskaia.diana@targikielce.pl

Marco Fontana
41 365 14 98
fontana.marco@targikielce.pl

Agata Boroń
41 365 14 01, 797 339 455
boron.agata@targikielce.pl

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

Mateusz Anczykowski
41 365 13 45
anczykowski.mateusz@targikielce.pl
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