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Targi to najlepsze miejsce do znalezienia nowych partnerów i pielęgnacji relacji z już istniejącymi. To miejsce, 
gdzie szybko można dokonać oceny całej branży, poznać najnowsze trendy i wypróbować produkty kon-
kurencji. Specjalnie z myślą o odlewniach i mniejszych firmach z branży odlewniczej powstaje przy targach 
METAL Strefa Kooperacji.

Cena stoiska kompaktowego zawiera: ścianki boczne i tylne, 
wykładzinę, oświetlenie 2x75 W, wieszak, kosz na śmieci, 
fryz z nazwą firmy, ladę informacyjną, podest, stół, 2 krzesła 
i stojak na prospekty, usługi w ramach opłaty rejestracyjnej 
(wpis do katalogu, karty wejściowe w dowolnej ilości, 1 karta 
parkingowa, bezpłatne WiFi dla Wystawców, wpis do katalo-
gu, lista wystawców branżowych i wg krajów).

Do Strefy Kooperacji zapraszamy:
• Odlewnie 

• Narzędziownie 

• Formiernie 

• Modelarnie

• Kuźnie

• Huty 

• Zakłady mechaniczne

• Zakłady wykonujące obróbkę odlewów 

• Działy projektowe 

• Działy prototypowania

• Podwykonawców w przemyśle

Oferta specjalna na stoiska w strefie:
4 m2 (2x2) szeregowe, cena 948,00 PLN + VAT

6 m2 (3x2) szeregowe, cena 1.237,00 PLN + VAT

8 m2 (4x2) szeregowe, cena 1.526,00 PLN + VAT

9 m2 (3x3) szeregowe, cena 1.640,50 PLN + VAT

9 m2 (3x3) narożne, cena 1.708,00 PLN + VAT

16 m2 (4x4) narożne, cena 2.832,00 PLN + VAT

STREFA KOOPERACJI

Stoisko kompaktowe 9 m2 (3x3) szeregowe z zabudową i wyposażeniem  - 
przykładowa wizualizacja

Dlaczego warto:

• Specjalna oferta dla uczestników strefy
• Cała branża w jednym miejscu - 100% profesjonal-

nych zwiedzających, reprezentujących cały łańcuch 
dostaw

• Tylko w 2018 r. Strefę Kooperacji odwiedzi delegacja 
uczestników Światowego Kongresu Odlewnictwa

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września - zapraszamy!



Druk 3D 
w odlewnictwie 
- sekcja tematyczna 
na targach METAL

 

Targi Kielce wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firm zainte-
resowanych drukiem 3D w metalu. Dlatego w ramach targów 
METAL powstała sekcja poświęcona tej tematyce.

Dni Druku 3D organizowane w Targach Kielce podczas Prze-
mysłowej Wiosny to najważniejsza tego typu impreza w Europie
Środkowo-Wschodniej. Szybkie prototypowanie i druk 3D na 
potrzeby przygotowania modeli są ważne również dla odlewni, 
narzędziowni i formierni, zwłaszcza, że rusza kolejne rozda-
nie w programach finansowania wdrożeń nowych technologii 
z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego wspólnie z firmą SIT Pol-
ska organizowana jest oddzielna sekcja tematyczna i semina-
rium pt. „Druk 3 D w odlewnictwie - wspomaganie czy alterna-
tywa?”.

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału!
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Agnieszka Puchalska 
Grupa zadaniowa
41 365 14 46
504 842 373 
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

Natalia Pacyga
Grupa zadaniowa
41 36 51 458 
518 419 752
pacyga.natalia@targikielce.pl
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drugi
ośrodek wystawienniczy

Środkowo-Wschodniej

• 7 hal wystawienniczych

• 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych

• kongresy, konferencje i szkolenia od kilku do 4500 osób

• sala kongresowa dla 850 osób

• 2400 miejsc parkingowych na terenie strzeżonym

w Europie

Kontakt

WARSZAWA

Katowice

Lublin
Radom

RzeszówKraków

Kielce


