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Najważniejsze wydarzenie
poświęcone przemysłowi związanemu z ochroną powierzchni
Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi związanemu z ochroną
powierzchni w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo tego, że ostatnia pandemiczna edycja targów była skromniejsza niż dotychczas, spotkała się ona z pozytywnym
odbiorem wystawców i zwiedzających. W wydarzeniu wzięli udział poważni rozmówcy
z branży z konkretnymi ofertami, co pozwoliło na poszerzenie biznesowych horyzontów i nawiązanie wartościowych kontaktów.

Cykl przemysłowych wystaw spod
znaku STOM, którego ważnym ogniwem są Targi EXPO-SURFACE na stałe
wpisany jest w kalendarz specjalistów
z wielu gałęzi przemysłu. Popularność
wydarzenia spowodowała, że nawet
w czasie pandemii wzięło w nich udział
500 wystawców w 7 halach wystawienniczych.

Na targach EXPO-SURFACE zaprezentowało się 60 firm z Polski, Niemiec,
Finlandii, Węgier, Grecji, czy Turcji.

Program targów EXPO-SURFACE wypełniają merytoryczne spotkania, seminaria techniczne i konferencje, w
 których
biorą udział eksperci z branży. Wśród tematów zorganizowanych podczas ostatniej edycji prelekcji znalazły się m. in.
„Założenia teoretyczne i dyskusja nt. parametrów powłok odpornych na ścieranie erozyjne w wysokich temperaturach
w warunkach kotłów fluidalnych”, „Testy
eksploatacyjne powłok odpornych na
ścieranie erozyjne w wysokich temperaturach w warunkach kotłów fluidalnych
oraz innowacyjne aspekty techniczne
stanowiska do nakładania powłok” czy
„Forum rozpowszechniające innowacyjny model kształcenia praktycznego”.
Podczas uroczystej gali, która tradycyjnie odbywa się pierwszego dnia targów, nagrodzone są najlepsze produkty
prezentowane podczas Targów EXPO-SURFACE oraz na pozostałych przemysłowych wystawach. O przyznaniu
nagród decydują komisje konkursowe
złożone z branżowych specjalistów.
W czasie uroczystości wręczone są także nagrody TOP DESIGN Targów Kielce
za oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej.

Przez trzy targowe dni wystawę odwiedziło ponad 10 tysięcy branżowych zwiedzających.

Zakres

branżowy

Targi EXPO-SURFACE mają szeroki
zakres branżowy, który może spełnić wszelkie oczekiwania specjalistów z branży ochrony powierzchni.
Znajdziemy w nim: technologie oraz
urządzenia do nanoszenia powłok
ochronnych, sprzęt do czyszczenia 
i przygotowania powierzchni,
specjalistyczne środki chemiczne,
urządzenia do lakierowania, emaliowania oraz pokrywania plastikiem,
urządzenia do chemicznej i cieplnej obróbki powierzchni, laserowe
i plazmowe technologie pokrywania
powierzchni, urządzenia do termicznego rozpylania, specjalne systemy
obróbki powierzchni, urządzenia
pomiarowe, kontrolne oraz aparatura badawcza, ofertę usług, badań
oraz instytucji branżowych, materiały
kompozytowe oraz propozycje izolacji antykorozyjnych, czyli materiały,
produkty i usługi.

WRACAMY
na wiosnę

Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE razem z pozostałymi elementami przemysłowego cyklu odbywały
się zawsze wiosną. Przytłaczająca większość działalności pandemia nie
zdołała odwołać tego wydarzenia. Jedyną zmianą jaką zaakceptowali zarówno wystawcy jak i zwiedzający było przeniesienie Targów na jesień.
Po dwóch latach „Przemysłowej Jesieni” Targi EXPO-SURFACE wracają
do tradycyjnego, wiosennego terminu już w 2022 roku!

Zgłoszenie udziału w EXPO-SURFACE
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.

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
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