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RECYKLING

Przemysłowa Jesień w Targach Kielce wraca do swojego tradycyjnego terminu.
Targi METAL organizowane zwyczajowo w cyklu dwuletnim wracają w edycji
2022 do stałego terminu tak aby ich data nie kolidowała w 2023 r. z targami GIFA
w Dusseldorfie. Edycja METAL 2020 - wyjątkowo - ze względu na COVID została
przeniesiona i zorganizowana w roku 2021.

WARTO TU BYĆ
• Międzynarodowe Targi Technologii dla Od-

lewnictwa METAL to jedno z największych
wydarzeń branży odlewniczej na świecie
i obowiązkowa pozycja w kalendarzu czołowych producentów i dystrybutorów urządzeń
dla odlewni.
• W trakcie targów będzie można zapoznać się
z szeroką gamą produktów poświęconych
branży odlewniczej i pozyskać nowych klientów. To także doskonała okazja do spotkania
z przedstawicielami przemysłu odlewniczego
z całego świata.
• Przemysłowa Jesień, to nie tylko wystawa,
ale także możliwość uczestnictwa w licznych
spotkaniach branżowych oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami z całego świata.

METAL 2021
BIZNES W CIENIU PANDEMII
Mimo niesprzyjającej, pandemicznej aury, targi
METAL 2021 okazały się sukcesem. Wystawa, w
skład której weszły także firmy z sektora obróbki
metali zajęła aż 7 hal wystawienniczych. Odwiedziło je ponad 10 000 gości z całego świata. Udział
w targach wzięło ponad 150 firm z 14 krajów: Polski, Austrii, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Włoch,
Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,
Indii, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród
wystawców ostatniej edycji nie zabrakło znanych

i cenionych światowych marek, takich jak: METALS
MINERALS, GUSS-EX, FOUNDRY PARTNER,
DISA (Denmark), WHEELABRATOR (Denmark),
Magaldi Power SpA, AGRATI A.E.E. Srl, AICHELIN
Holding GmbH, CALDERYS Refractory Solutions,
COLOSIO SRL, EKW GmbH, PLASTMET Poland,
ECOCER (Italy), GEMCO, HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA, CAST METAL, NORGPOL, AGRATI,
KPR-PRODLEW, PROMET, FERRUS, BARABASZ,
KOM –ODLEW, IDRA i wiele, wiele innych.

DLA KOGO?

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Do udziału w targach zachęcamy wszystkie firmy z szeroko pojętej branży odlewniczej. Ofertę Międzynarodowych Targów Technologii dla
Odlewnictwa METAL uzupełniają bowiem liczne
wystawy towarzyszące: Targi Obróbki Cieplnej
Metali HEAT TREATMENT, Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów
i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM&NONFERMEToraz targi RECYKLING, które
obejmują przerób metali nieżelaznych. Dlatego
już dziś, zachęcamy do współtworzenia z nami
tego wyjątkowego wydarzenia.

Nieodłącznym elementem każdej edycji „Przemysłowej Jesieni” jest uroczysta gala przyznania nagród dla najlepszych produktów prezentowanych podczas wystawy. Wybrane przez
branżowe jury produkty i usługi cechuje wysoka
jakość i niezawodność.

Do zobaczenia już
od 20 do 22 września 2022!

Zgłoszenie udziału w targach METAL
jako wystawcy nigdy nie było tak łatwe!

Wystarczy zarejestrować się na Portalu Wystawcy!

Oszczędzisz czas

załatwisz online
wszelkie formalności
związane z uczestnictwem
w targach

Wzmocnisz
swoją markę

dodaj materiały, które
wyróżnią Twoją firmę,
np. linki do video
na YouTube, zdjęcia
plik z ofertą

Zwiększysz zasięg
podaj dane kontaktowe,
uzupełnij opis
Twojej firmy,
linki do social mediów

Networking

umówisz spotkania
online i offline
dzięki opcji
„Kalendarz spotkań”

Dasz się poznać
uczestnikom...
oraz tym, którzy będą
śledzić informacje
na jego temat online

Wejdź
do świata targów,
to proste!
Wszystkie informacje dotyczące działania Portalu Wystawcy znajdują się na stronie Portal Wystawcy – instrukcje.

Zespół Targów METAL

Targi Kielce

tu spotyka się biznes

• 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 pobliżu hal wystawienniczych
• 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)
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