Salon Technologii
Obróbki Metali

5-7.04.2022
Kielce

Spotkaj klientów, zwiększ sprzedaż
stom.targikielce.pl

STOM-TOOL • STOM-BLECH & CUTTING
STOM-ROBOTICS • STOM- LASER
STOM-FIX • SPAWALNICTWO

/showcase/
stom-metal-processing-fair/

Przemysłowa wiosna
w Targach Kielce
| STOM 2022

Wracamy
na wiosnę
Przemysłowy cykl Targów Kielce odbywał się zawsze wiosną.
Nawet 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 wracają do tradycyjnego, wiosennego
terminu już w 2022 roku!

„

Imprezę w Kielcach oceniamy
od wielu lat bardzo pozytywnie.
Są to jedne z lepszych targów
w branży. Potwierdzają to
zarówno klienci jak i inni wystawcy.

Bez tych targów nie wyobrażam
sobie przemysłowego roku targowego. Ze wszystkich imprez
targowych najbardziej doceniamy targi w Kielcach. Nasza
obecność tu jest niepodważalna.
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Cykl przemysłowych wystaw
spod znaku STOM 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. Przez
trzy targowe dni wystawę
odwiedziło ponad 10 tysięcy
branżowych zwiedzających.

Te targi są fantastyczne. Mamy
niesamowite zainteresowanie
naszym stoiskiem. Mnóstwo
klientów, bardzo dużo ciekawych rozmów oraz ciekawych
propozycji współpracy. Nie
tylko zarobimy zatem na tych
targach, ale wyjedziemy z nich
również bogatsi o kontakty,
które zaowocują w przyszłości.

Salon Technologii Obróbki Metali STOM wraz z wydarzeniami towarzyszącymi to jedno z najważniejszych wydarzeń
targowych poświęconych przemysłowi 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.

Targi STOM są według nas liderem targowym w Polsce.
Ludzie potrzebują takich spotkań, jak imprezy targowe.
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Jesteśmy ogromnie zadowoleni.
To są pierwsze targi od początku pandemii, które są tak duże
i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję,
że przyszły rok będzie również
tak udany.
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Nasze kontakty tutaj się rozszerzyły. Efekty kilku spotkań, które
odbyliśmy podczas targów
będą realizowane już w kolejnym tygodniu.
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Zgłoszenie udziału w Przemysłowej Wiośnie
jako wystawcy nigdy nie było tak łatwe!
Wystarczy zarejestrować się na Portalu Wystawcy!

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