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jesienią 2022 roku!
autumn 2022!

Pomiary długości i kąta

Przyrządy pomiarowe

Maszyny pomiarowe

Urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania

Elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych

Badanie materiału

Aparatura do prób nieniszczących

Aparatura analityczna

Przyrządy do pomiaru wytrzymałości

Aparatura do określania innych wielkości fizycznych

Inne urządzenia

Oprogramowanie do komputerowego  

wspomagania zapewnienia jakości

Analiza obrazu oraz systemy przetwarzania obrazu

Systemy optyczno-elektroniczne

Profil targów

Control-TECH

Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz  
Badań Nieniszczących CONTROL-TECH stano-
wią jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu 
pomiarowego w Europie Środkowo - Wschod-
niej. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 
w dniach 20-22 września 2022 roku. Targi cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem. Edy-
cję 2021 odbywającą się razem z innymi prze-
mysłowymi wydarzeniami odwiedziło ponad 
10 000 branżowych zwiedzających.
 
CONTROL-TECH odbywa się w trakcie Kieleckiej 
„Przemysłowej Jesieni” wraz z innymi wydarzenia-
mi branży przemysłowej: Międzynarodowymi Tar-
gami Technologii dla Odlewnictwa METAL, targami 
Obróbki Cieplnej Metali HEAT TRETMENT, Mię-
dzynarodowymi Targami Aluminium i Technologii, 
Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALU-
MINIUM & NONFERMET oraz Targami Recyklingu 
Metali Nieżelaznych RECYKLING.

The CONTROL-TECH - the Fair of Industrial Me-

asuring Technology and Non-Destructive Testing is one 

of Central and Eastern Europe’s most important 

events for the business sector of industrial me-

asuring technologies. The next show is held from 20 

to 22 September 2022. CONTROL-TECH has proven 

extremely popular; 2021 edition of expo, which was 

held together with other industrial events, was visited by 

over 10,000 industry visitors.

CONTROL-TECH is held in Targi Kielce within the scope 

of the ”Targi Kielce’s Industrial Autumn”. The expo clu-

ster also includes the International Fair of Technologies 

for Foundry METAL, HEAT TREATMENT, International 

Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Fer-

rous Metal Products ALUMINUM&NONFERMET and 

the Recycling Fair - Recycling of Non-Ferrous Metal Fair.

Linear and angular measurements

Measuring instruments

Measuring machines

Special purpose measuring devices  

Components for measuring devices 

and testing equipment

Material testing

Apparature for non-destructive testing

Analytical apparatus

Resistance testing instruments

Apparatus for determination 

of other physical quantities 

Other apparatuses

Software for computer aided quality assurance

Image analysis and image processing systems

Opto-electronic systems

Expo profile
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Targi Kielce
- tu spotyka się biznes

Zgłoszenie udziału jako wystawcy nigdy nie było tak łatwe! 
Wystarczy zarejestrować się na Portalu Wystawcy!

Wszystkie informacje dotyczące działania Portalu Wystawcy znajdują się na stronie Portal Wystawcy – instrukcje.

Wejdź do świata targów,
to proste!

It has never been so easy to register as an exhibitor! 
All you need to do is register on the Exhibitor Portal!

Oszczędzisz czas
załatwisz online

wszelkie formalności
związane z uczestnictwem

w targach

Time-saving
all formalities related to 

participation in the trade fair 
can easily be done online

Wzmocnisz swoją markę
dodaj materiały, które wyróżnią 
Twoją firmę, np. linki do video

na YouTube, zdjęcia plik z ofertą

Brand recognition 
booster

add materials that will make your 
company stand out from the 

crowd, e.g. Youtube video links, 
offer files, photos

Zwiększysz zasięg
podaj dane kontaktowe,

uzupełnij opis Twojej firmy,
linki do social mediów

Increased outreach
give your contact details, 
complete your company 
description, attach links 

to your social media

Zbudujesz
własną sieć

umówisz spotkania
online i offline dzięki opcji

„Kalendarz spotkań”

Networking
the "meetings scheduler" 
option makes it possible 

to arrange online 
and offline meetings

Dasz się poznać 
uczestnikom...

oraz tym, którzy będą
śledzić informacje

na jego temat online

Mark your presence 
let expo participants 

and their online followers 
know you

All information about Exhibitor Portal can be found on the Exhibitor Portal website – instructions. 

- one-stop-shop 
  for business 

Enter the trade fairs world; 
it’s easy!


