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P L A S T P O L
TECHNOLOGIA NA MIARĘ CZASÓW
TECHNOLOGY WHICH FITS OUR TIMES
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL to miejsce, gdzie główną rolę odgrywają
światowe trendy branży. To właśnie podczas targów
w Kielcach największe firmy z branży prezentują nie tylko
flagowe produkty, ale przede wszystkim najnowsze
osiągnięcia.
The International Fair of Plastics and Rubber Processing
PLASTPOL - this is where trends play the most vital role.
The expo is where the largest industry companies present
not only their flagship products, first and foremost this is
the presentation stage for the latest achievements.
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910

34 000 m

firm z 39
krajów świata
companies from
39 countries

powierzchni wystawienniczej
sqm of exhibition space

50%

19 760

firm zagranicznych
foreign companies

zwiedzających
visitors

Polska pozostaje na szóstym miejscu
pod względem zapotrzebowania na
tworzywa w Europie po Niemczech,
Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii – informował podczas konferencji Kazimierz Borkowski, dyrektor
PlasticsEurope Polska. – Biorąc pod
uwagę segmenty zastosowań w ogólnym zużyciu tworzyw udział sektora
opakowaniowego wzrósł do 33,5%,
w porównaniu do 31,5% w roku ubiegłym, natomiast zmalał udział sektora
budowlanego – z 27,6% do 24,4%.
Niezmiennie od kilku lat rośnie udział
sektora motoryzacyjnego (wzrost do
9,4%) oraz E&E (6,2%).

Demand for plastics ranks Poland sixth
in Europe, right after Germany, Italy,
France, Spain and Great Britain. - said
K azimierz Borkowski, Managing
Director of the PlasticsEurope Poland
Foundation at the conference. - The
overall plastic consumption in particular business segments - packaging
industry's demand increased to 33.5%,
compared to 31.5% last year. In
construction sector the demand
decreased from 27.6% to 24.4%. The
automotive and E&E sectors have
demonstrated a constant demand
increase - up to 9.4% and 6.2%
respectively.

LIDER JEST TYLKO JEDEN
THERE IS ONLY ONE LEADER

miejsce prezentacji, premier i nowości branżowych
the stage for product launches and industry innovations

specjalistyczne konferencje, szkolenia i pokazy
specialised conferences and seminars

pracujące maszyny
machines working live

nagrody i wyróżnienia dla najlepszych produktów
awards and distinctions for the best products on show

CZYNNIKI, DECYDUJĄCE O UCZESTNICTWIE W TARGACH
FACTORS WHICH DETERMINED EXPO PARTICIPATION
66,9%

98,6%
49,3%

43,2%
34,5%

wystawców
deklaruje udział
w kolejnej edycji targów

30,4%
12,2%
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Targi kieleckie i całe miasto Kielce,
infrastruktura, logistyka, baza hotelowa - wszystko z roku na rok się rozwija.
Jesteśmy zawsze miło zaskoczeni
przyjeżdżając tutaj po raz kolejny do
Kielc - Iwona Kołata, ALBIS

Targi Kielce, the city of Kielce and its
infrastructure, logistics, hotel facilities
have been growing and advancing.
Every visit to Kielce has always been
a pleasant surprise for us. - Iwona
Kołata, ALBIS
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PLASTPOL to miejsce, w którym warto
być. Zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać żeby zobaczyć, jak to wszystko
wygląda. Poznaliśmy wiele osób i zdecydowanie wrócimy tu w przyszłości.
Najlepsze w PLASTPOLU jest to, że
zwiedzający naprawdę zainteresowani
są zakupem maszyn - mówił David
Boulter, PRM Taiwan

PLASTPOL is the place to be - we have
decided to come here to see the event
with our own eyes. We have met many
people and we'll definitely come back
here in the future. The fact that visitors
are really interested in buying machines – this is what we find the best about
PLASTPOL - said David Boulter, PRM
Taiwan

5,4%

of exhibitors declare
their participation
in the next edition
of the expo
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PLASTPOL to bardzo ważne wydarzenie dla naszej branży, ponieważ
produkujemy maszyny do recyklingu.
Targi to unikatowe wydarzenie w tej
części Europy dedykowane branży
tworzyw sztucznych - mówił Mustafa
Palabiyik, ÜSTÜN IS MAKINA

Our industry finds PLASTPOL a very
important place. We produce recycling
machines - the expo is this part of
Europe's most unique event crafted
around plastics industry - said Mustafa
Palabiyik, ÜSTÜN IS MAKINA

FAKTY I LICZBY / FACTS AND FIGURES
Kraje pochodzenia zwiedzających
Visitors’ countries

Prol zwiedzającego
Visitors’ prole
produkcyjny
production sector
zarząd i kierownictwo
board representatives
and directors
handlowy
business and trade
administracja
administration
marketing
marketing departaments

Branże reprezentowane na targach
Branże reprezentowane na targach
33,7%

tworzywa sztuczne
plastics

39,3%

29,8%

technologie, maszyny i urządzenia
do przetwórstwatworzyw sztucznych
plastics processing technologies,
machines and appliances

32,9%

14,6%

opakowania
packaging
recykling
recycling
przetwórstwo gumy
rubber processing
wzornictwo
design
automotive
automotive
inne
others

6,3%
2,9%

projektowo-konstrukcyjny
design and construction
departaments

2,9%

pozostali
others

9,8%

9,9%
6,6%
3%
2,7%
0,7%
4,9%

ZAKRES BRANŻOWY / PRODUCT AND SERVICE CATEGORIES

maszyny i urządzenia
machines
and appliances

formy i narzędzia
moulds and tools

technologie
technologies

opakowania i wzornictwo
packaging and design

kompozyty
composites

tworzywa sztuczne
plastics

guma i przetwórstwo
rubber and rubber
processing

recykling
recycling

informatyka
ICT

druk 3D
3D printing

TARGI KIELCE
Drugi ośrodek
wystawienniczy w Europie
Środkowo-Wschodniej
Ranked 2nd among all
Central-Eastern Europe's
exhibition centres

 6 900 wystawców
 292 000 uczestniczących w targach z 70 krajów
 75 imprez targowych rocznie
 700 konferencji*
 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

 6 900 exhibitors
 292 000 visitors from 70 countries
 75 exhibitions a year
 700 conferences*
 7 exhibition halls
 19 multifunctional conference rooms
 Congresses, conferences and training
sessions for up to 4,500 people
 Congress Hall for 850 people
 2,400 parking spaces in the guarded car park

KONTAKT
CONTACT
TARGI KIELCE SA ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland
( +48 41 365 12 22, * biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl
Menedżer projektu
Project manager:
Agnieszka Dąbrowska
( +4841 365 12 32
* plastpol@targikielce.pl

/PlastpolFair
Partnerzy
Partners
ENTERIO s.c.
Organizator konferencji
PLASTECH-INFO
the organiser of PLASTECH-INFO
conference

Zastępca
Deputy:
Katarzyna Magdziarz
( +4841 365 12 07
* plastpol@targikielce.pl

/showcase/PlastpolFair
Partner honorowy
Honorary partner

Polski Związek Przetwórców
Tworzyw Sztucznych
Polish Union
of Plastics Converters

Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych
Association of Plastics Manufacturers

Partner medialny
Media partner

