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Cała branża 
w jednym 
miejscu
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Salon Technologii Obróbki Metali

Czas się
spotkać!



• szansa dla Twojej Firmy na powrót na rynek po okresie spo-

wolnienia i dalszy Jej rozwój

• możliwość pokazania, że Twoja Firma jest silna, przetrwała 

kryzys i wraca z nowymi rozwiązaniami 

• możliwość odbudowania utracanych w czasie pandemii relacji 

i pozyskanie nowych

• to miejsce i czas, by odzyskać kooperantów, dostawców 

i klientów – w nowej, zmienionej rzeczywistości

• szansa na prześcignięcie konkurencji, która wciąż nie podjęła 

decyzji dotyczącej powrotu na targi

– teraz bardziej 
niż kiedykolwiek
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Przemysłowa Wiosna 
w Targach Kielce to:

Wielkie otwarcie  
branżowych spotkań

Wracamy do miejsc, w których  
początek ma nasz sukces.  
Wracamy na targi!

Radość wystawców i zwiedzających z otwarcia targów jest 
duża: znowu można się spotkać, oglądać na żywo produk-
ty, zdobywać inspiracje, wymieniać opinie, poznawać no-
wych ludzi.

- Targi są szansą dla wielu firm, które utraciły pozycje rynkowe 
do wyjścia z zapaści oraz dla tych, którzy szukają nowego po-
mysłu na biznes – uważa prezes Targów Kielce
Andrzej Mochoń.

Od czerwca Targi Kielce, jako jedne z niewielu w Europie, 
organizują wydarzenia targowe. Trudno o lepsze narzędzie 
w odbudowie gospodarki, niż łączące różnorodne branże tar-
gi, tym bardziej, że kielecki ośrodek zapewnia bardzo wysoki 
poziom bezpieczeństwa. I tak – pod  ścisłym nadzorem sani-
tarnym – z sukcesem zorganizowane zostało kilka międzyna-
rodowych wydarzeń, między innymi cykl wystaw branży ma-
szynowej pod hasłem Przemysłowa Wiosna, Międzynarodowe 
Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, 

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa-
żenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO czy Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego – trzecia wystawa branży obronnej 
w Europie, po targach organizowanych w Paryżu 
i Londynie.

- Jak co roku targi odbywają się profesjonalnie. Co 
prawda było to duże wyzwanie w związku z panują-
cą sytuacją, ale dzięki zastosowaniu wielu rozwią-
zań z zakresu bezpieczeństwa, ponowne spotkanie 
przedstawicieli wszystkich firm było możliwe i bar-
dzo skuteczne – twierdzi Ronald Farkas, Poland 
– U.S. Operations (Defence Consulting and Repre-
sentation).
- Nie mamy żadnych zarzutów do organizacji tego-
rocznej edycji targów, wszystko jest organizowane 
tak samo profesjonalnie jak co roku. – mówi Bog-
dan Kaliński, ELMARK AUTOMATYKA S.A., Sales 
Manager - Targi są o wiele mniejsze niż zazwyczaj 
(…,) ale wracamy do normalności, cieszymy się, że 
mamy fajne miejsce, w fajnej hali i zdobywamy
nowych klientów.

Targi Kielce i „Przemysłowa Wiosna” są od lat światową plat-

formą spotkań całej branży maszynowej. W tym szczególnym 

roku Kielecki Salon Technologii Obróbki Metali STOM, EXPO-

-SURFACE, CONTROL-STOM, KIELCE FLUID POWER, WIR-

TOPROCESY, SPAWALNICTWO, Targi TEiA oraz DNI DRUKU 

3D zgromadziły kilka tysięcy zwiedzających. Wystawcy zgodnie 

podkreślali, że mimo iż nie była to liczba imponująca jak zazwy-

czaj, to rozmowy na stoiskach przyniosły zamierzone efekty, 

niektórym udało się sprzedać maszyny, inni intratne kontrakty 

pozyskane w Targach Kielce podpiszą niebawem.

Przemysłowe 
spotkania 
biznesową szansą

•  największe spotkanie branży w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej 

•  możliwość poznania szerokiej oferty 

produktów i usług danej branży w jed-

nym miejscu i w jednym czasie 

•  okazja do nawiązania współpracy 

z nowymi kontrahentami, partnerami, 

mediami

•  szansa na uzyskanie natychmiasto-

wej opinii dotyczących prezentowa-

nych produktów i pozyskanie inspiracji 

dla swojego biznesu

•  możliwość wprowadzenia ich na ry-

nek nowości w świetle jupiterów i ich 

promocja przez cały rok

•  sposobność spotkania się z kon-

trahentami i wypracowanie nowych, 

lepszych rozwiązań

•  sprawna organizacja targów i profe-

sjonalna obsługa

Zgłoś swój udział w targach już dziś! 
Targi to:



YASKAWA Polska, 

Dawid Woźniak

Bierzemy udział w tym wy-
darzeniu, ponieważ obser-
wujemy znaczący rozwój 
znaczenia Polski w sektorze 
producentów stali. Na prze-
strzeni ostatnich lat Pol-
ska stała się doskonałym 
rynkiem zbytu dla FICEP, 
mimo pandemii. Cały czas 
dochodzą do nas infor-
macje o potrzebie nowych 
maszyn, możliwościach 
i rozwiązaniach jakie mo-
żemy zaoferować naszym 
potencjalnych klientom.

FICEP S.p.A.

- Jacek Marciniak

Przemysłowia wiosna  
w Targach Kielce  
– ceniona przez  
wystawców

   

To jest nasza kolejna edycja, 
w której jesteśmy partnerem na 
STOM Robotics. Źle byśmy się 
czuli, że z tak zacnymi osobami 
się nie wystawiamy. Upodoba-
liśmy sobie tę imprezę. Te targi 
są benchmarkiem dla innych. 
Myślę, że klienci są ciekawi czy 
w nowej rzeczywistości biznes 
może dalej funkcjonować.  

Nasza firma jest jedynym 
w Polsce producentem ro-
botów sześcioosiowych. 
Od podstaw produkujemy 
roboty o różnym udźwigu, 
różnym gabarycie do róż-
nych zadań w przemyśle. 
Przede wszystkim na tar-
gach STOM możemy spo-
tkać wielu potencjalnych 
klientów, którzy działają 
w branży obróbki skrawa-
niem CNC lub spawalnic-
twa.

Jesteśmy tutaj wieloletnim 
wystawcą. Targi mają 15 lat 
i nasza firma też ma 15 lat 
działalności na polskim ryn-
ku. Liczymy, że ta pandemia 
wygaśnie, zwalczymy wiru-
sa i biznes, polski przemysł 
wytrzyma te obciążenia 
i wszystko pójdzie ku lep-
szemu.

Postanowiliśmy wziąć udział w targach z tego względu, iż chcemy wypromować produkty polskiej 
produkcji w tym dość specyficznym rynku. Przemysł w Polsce jest bardzo rozwojowy. Na chwilę obecną 
mamy bardzo szeroki feedback z tego zakresu.

W targach STOM bierzemy 
udział od początku. Mamy 
tutaj wiele kontaktów han-
dlowych z poprzednich lat 
i widzimy, że w tym roku 
również nawiążemy nowe. 
Poza tym rok do roku spo-
tykamy się tutaj z naszymi 
klientami i jest to już w na-
szej firmie tradycją. 

Szukamy kolejnego rynku zbytu, przede wszystkim zależy nam  
na zwiększaniu sprzedaży i dotarciu do nowych klientów. 

Zdecydowaliśmy się wziąć 
udział w tej wystawie, ponie-
waż w ostatnich latach impreza 
wciąż rośnie. Jest to doskona-
ła okazja do zaprezentowania 
naszych technologii na polskim 
rynku. 

Przemysłowa wiosna  
w Targach Kielce   
|   STOM 2021

Easy Robots
Łukasz Gruszka

DLK

Maciej Zimierski

Metal-Technika  Marcin Wytrych

SAP-WELD 

Bartłomiej Podgórski

STANMAR Mikołaj Kasprzyk

„
SANGIACOMO  

Presse 

 – Mauro Buriola



 

Bezpieczne  
targi  
są możliwe

W obecnym czasie bezpieczeństwo jest kluczo-
we. Dzięki dużym przestrzeniom wystawienni-
czym, zachowaniu odstępów miedzy stoiskami, 
wygrodzonymi miejscami do spotkań, nowocze-
snymi bramkami dezynfekującymi, spotkania 
w Targach Kielce są naprawdę bezpieczne.

Jeremy Quin 
Minister ds. Zamówień 
Obronnych Wielkiej Brytanii
 – kraju wiodącego 
podczas MSPO 2020

 „Jakim wielkim zaszczytem jest być tu dziś z Wami. W Wielkiej Bry-
tanii zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem wytrzymałości i deter-
minacji Polaków. Przykłady tej wytrzymałości i determinacji można 
mnożyć patrząc na wieloletnią historię narodu polskiego. Dlatego 
nie jest to żadnym zaskoczeniem, że, pomimo wszystkich wyzwań
przed którymi obecnie stoi świat, to właśnie Polska zorganizowała 
jako pierwsza najwyższej klasy targi. Liczba uczestników jest może 
bardziej skromna, od tej, do której się przyzwyczailiśmy. Dziś rano 
rozglądałem się po halach, słuchając wypowiedzi przemawiających 
- cyfry może są skromniejsze. Ale jakość jest bardzo wysoka.”

Przemysłowa wiosna w Targach Kielce  |   STOM 2021
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Systemy rejestracji online  
dla wystawców,  

mediów i zwiedzających

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,
z zachowaniem
2 m odległości

Regularna dezynfekcja
powierzchni wspólnych

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

Obowiązek 
zasłaniania 
nosa i ust

Szerokie ciągi
komunikacyjne

Limitowana liczba
uczestników - system

precyzyjnego liczenia osób

Obowiązkowa 
dezynfekcja rąk

Bezpieczne
rozmowy

Ważne debaty

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Nowe kontrakty

Pokazy na żywo

Testy produktów

Konferencje, wykłady
i prezentacje najnowszych 
trendów

Uczestnicy z całego świata

Co roku rozszerzana oferta
 

Cała branża 
w jednym 
miejscu
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Piotr Pawelec
Menedżer projektu
41 365 12 20, 606 447 384
pawelec.piotr@targikielce.pl

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

Zespół targów STOM:

Piotr Odziemek
Zastępca menedżera
41 365 13 34, 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

• Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie  
   Środkowo-Wschodniej, organizator 70 imprez    
   targowych i 700 konferencji rocznie

• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal,  
   centrum kongresowe, 2400  miejsc  
   parkingowych w bezpośrednim pobliżu

• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka:  
    możliwość zaprezentowania maszyn w czasie 
    pracy na hali, tereny do pokazów dynamicznych

• Dobra lokalizacja:
- 6 międzynarodowych lotnisk  w odległości  
  160 km
- 8 europejskich stolic w promieniu  800 km
- lokalizacja w pobliżu węzła drogowego  
   Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74)

www.targikielce.pl

9.000 m

 Powierzchni wystawienniczej 
brutto

189

Wystawcy, współwystawcy 
i firmy reprezentowane

*Liczby podczas pandemii COVID-19

Wystawcy

STOM 2020 w liczbach*

3.225

2

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

– tu spotyka się 
biznes


