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Do kogo skierowana impreza?: Warto tu być…

• Do firm oferujących komponenty i technologie produkcyjne 
elementów mocujących i złącznych

• Do producentów tych elementów, ale także producentów 
maszyn do ich produkcji

• Do producentów maszyn do formowania, walcowania, 
gwintowania, maszyn kombinowanych, szlifierek

• Do producentów urządzeń do obróbki cieplnej, obróbki 
powierzchni oraz innych niezbędnych do mocowania  
i łączenia

• Cała branża w jednym miejscu
• Pracujące maszyny
• Premiery i nowości rynkowe
• Networking –spotkania i relacje biznesowe
• Specjalistyczne konferencje, szkolenia  

i pokazy

/showcase/
stom-metal-processing-fair/



Przemysłowa wiosna w Targach Kielce  |  STOM-FIX 2023

Targi Technologii i Komponentów 
Łącznych i Mocujących STOM-FIX 
to impreza, która w Targach Kielcach 
od kilku lat doskonale uzupełnia 
ofertę cyklu przemysłowych imprez, 
które w tym roku na prośbę wyst-

KONTAKT:
Piotr Pawelec 
+48 41 365 12 20
pawelec.piotr@targikielce.pl

maszynowy - 28%
projektowy, prototypowania - 18%
wysokiej technologii, stoczniowy, 
lotniczy, zbrojeniowy - 15%
samochodowy - 10%
budowlany - 9%
energetyczny - 10%
inny  - 10 %
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Zwiedzający wg 
sektorów gospodarki

produkcyjny - 70%
usługowy - 12%
handlowy - 10%
inny - 8%

70%
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Zwiedzający wg 
profilu działalności firmy

Targi Technologii i Komponentów 
Łącznych i Mocujących w marcu 2023!

awców potrwają nie trzy, ale 4 dni. 
Niemal wszyscy wystawcy zgodnie
podkreślają, że od czasu zakończe-
nia pandemii możliwość zaprezen-
towania swojej oferty „na żywo” jest 
dla nich najważniejszą zaletą spot-
kania targowego w Targach Kielce!

Branżowych zwiedzających

Hal wystawowych Zadowolonych 
uczestników

MaszynWystawców

500 250 

7 98,6%

10 000 

Przemysł wa
wiosna

Tu spotyka się
cała branża.

Żaden email czy 
telekonferencja nie zastąpi
bezpośredniego kontaktu.

#BIZNES

Tylko poprzez spotkania,
właśnie na targach,
można zbudować

relacje biznesowe
oparte na zaufaniu.

#NETWORKING

Gospodarka potrzebuje
targów jako

źródła inspiracji.
W czasie spotkańrodzą się 
nowe pomysły i innowacje.

#TRENDY

Targi to idealne narzędzie  
do oceny danej branży. 
Dają możliwość wymiany  

doświadczeń i budowy wiedzy. 
Targi tworzą biznesową 

przyszłość.

#EDUKACJA
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Już dziś zgłoś 
swój udział w targach!


