
Liczba zwiedzających

3.225*

Zwiedzajacych
Visitors

*Liczba zwiedzających 
podczas pandemii COVID-19

Number of visitors at the times 
of COVID-19 pandemic

97%

BARDZO DOBRZE

VERY GOOD

2%

DOBRZE

GOOD

1%

WYSTARCZAJĄCO

SUFFICIENTLY

Stopień w jakim targi spełniły oczekiwania wystawców
The degree the fairs meet exhibitors' expectacions

Numbers of visitors

Profesjonalne targi w czasie pandemii.
Targi technologii obróbki metali STOM 

* stom-TOOL, stom-BLECH  & CUTTING, stom-LASER, 
stom-ROBOTICS, stom-FIX, Welding, WirtoProcesy, Druk 3D

      

2020

Wystawcy, współwystawcy i firmy reprezentowane z 19 krajów 
Exhibitors, co-exhibitors and represented companies from 19 countries

Professional expo at the times of pandemic.
STOM metalworking technology trade show 

* stom-TOOL, stom-BLECH & CUTTING, stom-LASER, stom-ROBOTICS, stom-FIX,
Welding, WirtoProcesy, 3D Printing Days

Wystawcy,
Współwystawcy

i firmy reprezentowane*
(*40 firm) z zagranicy

Foreign companies
- exhibitors and co-exhibitors

86

Powierzchni 
wystawienniczej brutto 
Gross exhibition space

9.000 m2

razem Wystawcy,
Współwystawcy

i firmy reprezentowane*
(*52 firmy)

Exhibitors, co-exhibitors
and represented companies 

in total

189

Wystawcy,
Współwystawcy

i firmy reprezentowane*
(*12 firm) z Polski
Polish companies

- exhibitors and co-exhibitors 

103

Jedne z największych i najważniejszych targów w Europie Środkowo-Wschodniej
One of Central and Eastern Europe's biggest and most important expos

(m.in. AGD, górnictwo, węglowy, chemiczny, badania i rozwój, bankowość i leasing, druk 3D, filtracja przemysłowa, 
oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe, obróbka metalu, bhp, medyczny, ochrona i przygotowanie powierzchni, 
paliwowy, przetwórstwo metali i tworzyw, transport, urządzenia spawalnicze, armatura wodociągowa)

(including household appliances, mining, chemical, research and development, banking and leasing, 3D printing, industrial 
filtration, control and measurement equipment, metalworking, industrial safety, medical, surface protection and preparation, 
fuel, metal and plastic processing, transport, welding equipment, plumbing fittings)

Zwiedzający wg sektorów gospodarki
Visitors profile in relation to the economy sectors

Zwiedzający wg profilu działalności firmy
Visitors profile in relation to the company profile

Austria 2
Chiny 1
Czechy 2
Dania 2

Finlandia 2
Hiszpania 6
Holandia 7
Izrael 1

Japonia 1
Korea Południowa 1
Niemcy 19
Polska 103

Słowacja 1
Stany Zjednoczone 3
Szwajcaria 2
Taiwan 1

Turcja 2
Wielka Brytania 10
Włochy 23

maszynowy/ machine production - 25%
projektowy, prototypowania/ design, prototyping - 16%
wysokiej technologii, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy
high-tech, shipbuilding, aviation, armaments - 12%
automotive/ automotive - 11%
budowlany/ construction - 9%
energetyczny/ energy and power engineering - 5%
inny/ other - 22 %

22% 25%

11%

16%9%

12%

5%

produkcyjny/ production sector - 49%
usługowy/ trading - 27%
handlowy/ service - 17%
inny/ other - 7%

49%

27%

17%

7%


