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NAJWAŻNIEJSZE W EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ
DLA BRANŻY ODLEWNICZEJ
Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL
organizowane w Kielcach są największym wydarzeniem branżowym
w Europie Środkowo-Wschodniej, cenionym także na świecie. Od
lat parterami wydarzenia w Targach Kielce są liczące się w branży
zagraniczne organizacje odlewnicze i ważni patroni medialni: Chiń-

skie Stowarzyszenie Odlewnicze (CFA), Stowarzyszenie Odlewników
i Metalurgów Republiki Białorusi, ITA/ICE, AMAFOND - Włoskie Stowarzyszenie Dostawców Odlewniczych. Ostatnia edycja targów,
w 2018 roku, była jedną z najważniejszych w historii polskiego
odlewnictwa.

KOMPONENTY I OPRZYRZĄDOWANIE DLA ODLEWNI
Wystawcami targów METAL są firmy, które w swojej ofercie posiadają szeroko pojmowane komponenty i oprzyrządowanie dla odlewni.
Podczas wydarzenia prezentowane są tygle odlewnicze, chemia odlewnicza, urządzenia filtrujące, środki oddzielające i smarujące, instalacje myjące
i wiele innych produktów.

„Regularnie uczestniczymy w targach METAL. Tegoroczna edycja charakteryzowała się jeszcze większą niż
dwa lata temu liczbą wystawców. Łatwo można było to zauważyć. Sami odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem w naszym kraju. Za pierwszym razem gdy braliśmy udział w targach z cyklu „Przemysłowa Jesień” przywieźliśmy do Kielc zaledwie 4 firmy i organizacje. W tym roku liczba ta wzrosła do 14.
Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że przebycie ponad 700 kilometrów warte było uczestnictwa w jednej
z najważniejszych imprez w Europie Środkowo–Wschodniej dedykowanej branży odlewniczej.”

KRZYSZTOF SUMARA,
PREZES PETROFER POLSKA

„Tegoroczną edycję targów METAL oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Widzimy, że wystawców jest dwukrotnie więcej niż 2 lata temu, a prezentowana oferta targowa jest jeszcze ciekawsza. Trzydniowe targi skutkowały również dwukrotnie większą liczbą klientów odwiedzających nasze stoisko. Na pewno przyczyniła się do
tego wizyta członków Światowego Kongresu Odlewniczego. Planujemy wziąć udział w kolejnej odsłonie targów
METAL w roku 2020.”

MAGISTER INŻYNIER ADAM OMELAŃSKI,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, ASK CHEMICALS

„Po raz ostatni uczestniczyliśmy w Targach METAL w 2012 roku. Powrót na to wydarzenie okazał się bardzo trafioną decyzją. Największym atutem kieleckich targów odlewniczych jest formuła: branżowe targi w cyklu 2-letnim. Tym samym nie ma tutaj przypadkowych osób. Spotykamy się tylko z konkretnymi, dedykowaninymi zwiedzającymi. Podczas „Przemysłowej Jesieni 2018” umocniliśmy relacje z dotychczasowymi klientami.
Są duże szanse, że pozyskaliśmy nowych. Pod względem organizacyjnym, wizualnym i frekwencji oceniamy
wydarzenie bardzo wysoko. Już dziś z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że za dwa lata zno2,21

wu się tu spotkamy.”
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TARGI KIELCE
WSPÓŁPRACUJĄ Z CHINAMI
Podczas targów METAL 2018 Prezes Zarządu Targów Kielce
dr Andrzej Mochoń podpisał umowę o dalszej współpracy z Chińskim
Stowarzyszeniem Odlewniczym (China Foundry Association). Porozumienie dotyczy kooperacji w latach 2019-2020. Umowa gwarantuje kieleckiemu ośrodkowi wystawienniczemu, a także polskim

firmom, udział w najważniejszych targach poświęconych branży
odlewniczej w Państwie Środka. Dzięki tej współpracy chińskie firmy
mają zapewnioną obecność podczas kolejnej edycji targów METAL
w Kielcach w 2020 roku. Jedwabny Szlak dla branży odlewniczej
wiedzie przez Kielce.

ODLEWANIE
CIŚNIENIOWE
Bardzo ważnym sektorem targów METAL jest sektor odlewnictwa
ciśnieniowego. W kieleckich targach bierze udział wiele międzynarodowych firm, w tym włoskie, takie jak AGRATI, IDRA, ITALPRESSE/
GAUSS, COLOSIO, BORGA, OMS Presse, duńska - DISA, szwajcarskie
- BÜHLER, FONDAREX, YIZUMI z Chin, KELVIN ALUKAST, L.K. Machinery z Hong Kongu, Heinrich Wagner SINTO Maschinenfabrik GmbH
i OTTO JUNKER GmbH z Niemiec oraz FRECH POLSKA, przedstawiciel znanej niemieckiej firmy Oskar Frech GmbH + Co. KG.

„Firmy MetalsMinerals i Guss-Ex uczestniczą w kieleckich targach odlewniczych od pierwszej edycji. Przez te
wszystkie lata wydarzenie nie tylko stało się najważniejszym w Europie Środkowo-Wschodniej, ale i uległo dużym
zmianom wizualnym, m.in. rozbudowano całą infrastrukturę służącą zaspokojeniu potrzeb wystawców i zwiedzających. W naszej opinii organizatorzy Targów METAL, Recykling, Aluminium &NonFermet i debiutujących w tym
roku HeatTreatment, od wielu lat są liderami wśród ośrodków, które goszczą branżowe wydarzenia targowych
o randze międzynarodowej. Targi te wielu lat cieszą się renomą na całym świecie. Organizacja Targów „Przemysłowa Jesień” w cyklu 2-letnim, jak czas pokazał, okazała się dobrym posunięciem. Uważam, że tegoroczna edycja była najlepszą w historii. Wspólnie z Radą Biznesu i Targami Kielce stworzyliśmy wystawę, gdzie firmy
z branży odlewniczej mogły zaprezentować się ze swoją ofertą przed konkretnymi, biznesowymi zwiedzającymi

ADAM GÓRNY, CEO

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację dwudziestej drugiej edycji targów METAL i wydarzeń im towarzyszących.”

„Wróciliśmy na targi METAL po dłuższej przerwie. Sprzyjającą rzeczą był odbywający się w tym samym czasie Światowy Kongres Odlewnictwa w Krakowie. To połączenie było dla nas bardzo korzystne. Liczyliśmy na tłumy ludzi i to się sprawdziło. Z czysto biznesowej strony możemy określić te targi jako najmocniejsze od wielu
lat. Dawno nie obserwowaliśmy wydarzenia tak mocno osadzonego w naszej branży. Liczymy, że organizatorom wydarzenia nie tylko uda się utrzymać poziom, ale jeszcze mocniej rozwinąć, za co mocno trzymamy kciuki.”

WOJCIECH KOWALCZYK, FRECH POLSKA
„Targami METAL zainteresowanych jest coraz więcej firm chińskich, co było widoczne podczas tej edycji.
A to bardzo dobry znak, bowiem Polska staje się bliższa Chinom. Kielecki ośrodek targowy, organizator jednej
z najważniejszych imprez dedykowanych branży odlewniczej, stał się doskonałym węzłem komunikacyjnym łączącym wschód i zachód. Widzimy tutaj dynamiczny rozwój branży i miejsce dla azjatyckich firm. Yizumi jest wystawcą targów METAL już po raz trzeci i planujemy wziąć udział w ich kolejnej odsłonie.”

CHERRY WU, YIZUMI
„Targi z cyklu “Przemysłowa Jesień” to najważniejsza impreza w naszym kalendarzu targowym i uczestniczymy w niej regularnie od 7 lat, bo naszym głównym rynkiem jest Polska. Jako stali wystawcy mamy porównanie
i widzimy, że branża się rozwija To widać po kolejnych edycjach targów. W tym roku zdecydowanie poziom wydarzenia jest znacznie wyższy niż dwa lata temu. Jakość zwiedzających jest dużo lepsza. Organizacja od zawsze
była ogromną zaletą imprezy. Nasze stoisko w tym roku było fantastycznie przygotowane, obsługa Targów Kielce jest bardzo pomocna, oferta korzystna. Ponadto dobra lokalizacja jest mocną stroną – do Kielc bardzo łatwo
się dostać zarówno z Warszawy jak i z Krakowa. Na pewno będziemy tutaj w 2020 roku.”

RAY HIGGINS, EUROTEK

ZDOBYWCY NAGRÓD „PRZEMYSŁOWEJ JESIENI”
Ważnym punktem targów METAL 2018 była Uroczysta Gala podczas
której nagrodzone zostały najlepsze produkty oraz stoiska targowe.
Wśród wyróżnionych produktów były: wysokotemperaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi, piankowe ceramiczno–węglowe
filtry dla odlewnictwa stopów metali oraz wsporniki konstrukcji
wzmocnienia drzwi w samochodzie BMW. Powitani zostali również

międzynarodowi goście, reprezentanci świata odlewniczego, Zhang
Zhiyong, Wiceprezes i Sekretarz Generalny Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego, Vladimir Sobolev ze Stowarzyszenia Odlewników
i Metalurgów Republiki Białorusi, Maurizio Sala, Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Dostawców Odlewniczych oraz Thomas Fritsch,
Dyrektor Zarządzający Foundry-Planet.

HEAT TREATMENT
HEAT TREATMENT to targi dedykowane szerokiej grupie firm
związanych z branżą obróbki cieplnej i urządzeń grzejnych.
Stabilna sytuacja gospodarcza w Polsce i klimat sprzyjający inwestycjom stanowią zachętę do zakupu najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń oraz do wprowadzania nowoczesnych technologii. Polskie firmy stale się modernizują, stale udoskonalamy
zasoby maszyn i narzędzi.
Poprawa jakości produktów i usług sprawia, że produkty spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych norm. Udział w targach
METAL i Heat Treatment w Targach Kielce to doskonała okazja,
aby wejść na rynek Europy Wschodniej, być na bieżąco z najnowszymi trendami i nowinkami w branży.

„Targi HEAT TREATMENT pokazały, że branża obróbki cieplnej cały czas się rozwija. Dla naszej firmy jesienne wydarzenie w Targach Kielce było doskonałą okazją do pozyskania nowych, zagranicznych kontaktów
oraz do odbycia ciekawych, branżowych spotkań. Dostrzegamy, że organizatorzy dołożyli wszelkich starań,
by wszystkie wydarzenia z cyklu „Przemysłowej Jesieni” odbywały się w wygodnych i eleganckich warunkach.
Mamy nadzieję, że wspaniała atmosfera, której doświadczyliśmy podczas targów, spowoduje, że z edycji na
edycję będą się jeszcze prężniej rozwijały. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w 2020 roku!”

JANKO CEVKA, PREZES ZARZĄDU, EXOTERM

„Podczas Targów HEAT TREATMENT wystawiliśmy się po raz pierwszy. Postanowiliśmy wziąć udział w tym
wydarzeniu, by zaprezentować nową linię produktów dedykowaną odlewnictwu ciśnieniowemu. Okazało się to
dobrym posunięciem. Jesteśmy zadowoleni z promocji nowych produktów, którą mieliśmy okazję zaprezentować przed wiodącymi zakładami odlewniczymi. Udział w imprezie pozwolił nam na znalezienie wielu potencjalnych klientów. Nie wykluczamy pojawienia się na targach, jesienią 2020.”

INŻ. DOMINIK JEZIERSKI, QUAKER

„To nasze pierwsze doświadczenie z targami HEAT TREATMENT. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału
i już planujemy obecność podczas kolejnej odsłony tego wydarzenia. Jako firma pragniemy rozwijać swoją aktywność w Polsce – kraju będącym pomostem między wschodem a zachodem Europy. Zdecydowanie targi
obróbki cieplnej w Kielcach, jak i branża heat treatment na świecie ciągle się rozwijają i idą do przodu. To z kolei daje nam dobre perspektywy na przyszłość.”

STEFFEN BONB, DOKTOR NAUK ŚCISŁYCH, LASERLINE
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Już dziś zaplanuj przyszłość swojej firmy!

